
 

 
 
                                   CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIÃO 

                             

 

ESCLARE
 
Pregão Presencial nº 04/2016
Processo Administrativo nº 2016/000384
Abertura: 15/08/2016, 14
Objeto: Contratação de Empresa 
Fornecimento de Passagens Aéreas
 
Perguntas e Respostas
 
Data: 11/08/16 (licitante 2
 
 
1 - “Gostaríamos de saber se o pregão esta mantido para o dia 15/08/2016 as 14:30
podemos enviar somente os envelopes com a proposta e habilitação, caso seja possível é 
necessário enviar algum documento fora dos envelopes?”
 
CRBio-03: Sim, o Pregão ocorrerá na data e horário informados no edital. 
encaminhar somente os envelopes com os documentos sem a presença de um 
credenciado, porém, neste caso, a empresa 
indicado no envelope de proposta
Fora os dois envelopes (proposta e
licitante cumpre os requisitos da habilitação, conforme prevê o item 3.5 do edital.
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ESCLARECIMENTOS EDITAIS DE LICITAÇÕES

Pregão Presencial nº 04/2016  (Menor Preço) 
Processo Administrativo nº 2016/000384 

15/08/2016, 14h30 min 
Contratação de Empresa Especializada em Cotação, Reserva e 

Fornecimento de Passagens Aéreas 

s e Respostas 

(licitante 2) 

Gostaríamos de saber se o pregão esta mantido para o dia 15/08/2016 as 14:30
podemos enviar somente os envelopes com a proposta e habilitação, caso seja possível é 
necessário enviar algum documento fora dos envelopes?” 

Sim, o Pregão ocorrerá na data e horário informados no edital. 
encaminhar somente os envelopes com os documentos sem a presença de um 
credenciado, porém, neste caso, a empresa participará da disputa somente com 

de proposta, sem a possibilidade de lances. 
(proposta e habilitação), deverá ser enviada a declaração de que a 

licitante cumpre os requisitos da habilitação, conforme prevê o item 3.5 do edital.
 
 

RS/SC 
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CIMENTOS EDITAIS DE LICITAÇÕES 

Especializada em Cotação, Reserva e 

Gostaríamos de saber se o pregão esta mantido para o dia 15/08/2016 as 14:30 e se 
podemos enviar somente os envelopes com a proposta e habilitação, caso seja possível é 

Sim, o Pregão ocorrerá na data e horário informados no edital. É possível 
encaminhar somente os envelopes com os documentos sem a presença de um 

somente com o preço 

, deverá ser enviada a declaração de que a 
licitante cumpre os requisitos da habilitação, conforme prevê o item 3.5 do edital. 


