
CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

PE Nº 07/2023 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
3 mensagens

Glayson Francy Adriano Araujo <gaaraujo@timbrasil.com.br> 17 de março de 2023 às 14:36
Para: "cplsearh2022@gmail.com" <cplsearh2022@gmail.com>

Prezado(a)  Sr. Pregoeiro (a), boa tarde!

 

A TIM S.A. vem através deste, solicitar pedido de esclarecimentos acerca do certame PE Nº 07/2023, cujo objeto Registro de Preços - menor preço por item, para eventual
Contratação de prestação de serviço de telefonia  móvel pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e
Longa Distância Internacional (LDI), conforme anexo.

 

Atenciosamente,

 

 

Glayson Araújo
Corporate Solutions
Sales Government (Top Clients)
+55 85 99923-0048
TIM Brasil - www.tim.com.br

https://www.tim.com.br/
https://pt-br.facebook.com/timbrasil
https://instagram.com/timbrasil
https://twitter.com/timbrasil
https://www.linkedin.com/company/timbrasil


 

 

Classificado como Público

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada
para recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e delete o
seu conteúdo.

This message, including its attachments, may contain privileged or confidential information, and it must not be fowarded without the express authorization of the sender. If you are not the intended recipient, we hereby inform you
that the use, disclosure, copy or filing are forbidden. So, if you received this message as a mistake, please inform us by answering this e-mail and deleting its contents

Questo messaggio, inclusi gli allegati, potrebbe contenere informazioni privilegiate e/o riservate, e non deve essere ritrasmesse senza l'autorizzazione del mittente. Se non siete il destinatario o la persona autorizzata a riceverlo,
informiamo che il suo utilizzo, diffusione, copia o archiviazione sono proibite. Quindi, se avete ricevuto questo messaggio per errore, per cortesia ci informi rispondendo immediatamente a questa email e cancelli il suo contenuto
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CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com> 17 de março de 2023 às 15:11
Para: soraya462@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://www.tim.com.br/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ceed8afab0&view=att&th=186f0a4cc59fb641&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com> 20 de março de 2023 às 15:10
Para: gaaraujo@timbrasil.com.br

Sr. Glayson Araújo, boa tarde!
 
Estamos enviando, em anexo, os esclarecimentos feito pela Coordenadoria, de Análise de Termos de Referência à solicitação dessa
empresa, conforme previsto no subitem 12.2.1 do referido edital.

Em tempo: Este pregoeiro esclarece que em relação ao ques�onamento 06 formulado pela empresa TIM S.A., o certame licitatório será
realizado na plataforma do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e que as propostas e documentos de habilitação deverão ser
inseridos conforme previsto no subitem 7.4.1 do edital.
 
Atenciosamente,
 
Einstein Pedrosa
Pregoeiro/SEARH

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RESP_PEDIDO_ESCLAREC_TIM.pdf
132K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ceed8afab0&view=att&th=186f0c543163e72b&attid=0.1&disp=attd&realattid=186f0c4f98c76c220658&safe=1&zw
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ceed8afab0&view=att&th=1870036c0ed9ae05&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lfh54toz7&safe=1&zw

