
Re: Pregão 10.2019 - 925509
De: "Seção de Licitação e de Contratos" <cpl@tjac.jus.br> 27/02/2019 14:19

Para: Cadastro <cadastro@maximo.ind.br>

Sra. representante,

Em relação aos questionamentos, informamos que:

1- O prazo para envio de proposta será estipulado no chat. Caso o pregoeiro não informe o prazo, este será
de duas horas (subitens 14.1 e 14.2. do edital). Inicialmente solicita-se somente a proposta. Após sua
aceitação, o anexo é novamente disponibilizado para envio dos documentos de habilitação. Porém, se a
licitante optar por enviar os documentos de habilitação com a proposta não haverá qualquer problema.
2- Os documentos originais ou autenticados não precisam ser enviados. Caso surja alguma dúvida sobre
algum documento apresentado o pregoeiro realizará diligência, mas não é necessário o envio por correio.
3- O edital não exige apresentação de amostra.

* Não há uma definição até o momento de qual pregoeiro será responsável pela condução da fase externa
deste pregão, provavelmente seja esta que subscreve.
Att.,
Gilcineide
Pregoeira

-----Mensagem Original-----
De: Cadastro <cadastro@maximo.ind.br>
Para: cpl@tjac.jus.br
Data: 27/02/2019 12:59
Assunto: Pregão 10.2019 - 925509

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Boa tarde! Referente ao PE 10.2019 - 925509

1- De acordo de como entendido no edital a proposta vencedora é para ser enviada no prazo de 2 horas.

Posteriormente gostaria de saber se os documentos de habilitação são para serem enviados juntamente

com a proposta?

2- De acordo como não encontrado no edital qual é o prazo de envio dos documentos originais e se são

para serem enviados após solicitação do pregoeiro ou após sessão de disputa?

3- De acordo como não encontrado no edital é necessário o envio de amostra? Se for necessário qual o

prazo de envio e se será após solicitação do órgão ou após a sessão de disputa?

*Poderia me informar o nome do pregoeiro deste determinado pregão por gen�leza.

Aguardo confirmação das informações,

Certa da especial atenção no assunto,

Agradeço imensamente e aguardo breve retorno.

Atenciosamente;

Jackeline Cruz
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