
21/01/2019 Relatório de Resumo de Visualizações e Respostas

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_resumo_pdc.jsp 1/1

 

 
 
Bionexo do Brasil Ltda 

 Relatório emitido em 21/01/2019 13:57
  

Comprador 
Instituto Hospital de Base do Distrito Federal -IHBDF (28.481.233/0001-72)

 Setor Médico Hospitalar Sul - Shms, Área Especial, 101 - Quadra - BRASÍLIA, DF   CEP: 70335-900
  

Relatório de Resumo de Visualizações e Respostas
 Pedido de Cotação : 77276952

 Pedido de Cotação - Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos
  

Contato: Miguel - (61) 3315-1300
Inserção da
Cotação: 17/01/2019 16:36:04

Vencimento: 21/01/2019 13:00:00
Forma de
Pagamento: 30 ddl

Observações: Ao ofertar lance neste certame o fornecedor dá como ciente o elemento
técnico em anexo.

Termos e
Condições:

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de
depósito bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota
Fiscal devidamente atestada pela Unidade responsável. Sendo o
pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o Fornecedor
não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver
cobrança indevida. A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica
para cada pedido e respectiva entrega efetuada. Os pagamentos serão
efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue: NOME:
INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. ENDEREÇO:
SHMS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A CEP: 70.335-900
C.N.P.J: 28.481.233/0001-72. Na nota fiscal ou fatura deverá constar
obrigatoriamente o nome do Banco, agência e conta corrente da
EMPRESA, para realização do pagamento obrigatoriamente por crédito
em conta corrente. Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas
com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, serão
devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da
reapresentação das mesmas.

Cotação: Pública

Descrição Quantidade
Número de itens no PDC 34
Número de fornecedores que visualizaram o PDC 48
Número de fornecedores que responderam itens 5
Número de itens respondidos 16
Número de itens com 1 resposta 8
Número de itens com 2 respostas 6
Número de itens com 3 ou mais respostas 2
Número de itens sem respostas 18

 
 

javascript:history.back(1)

