
Assunto:
Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL
002/2021

De <licitacoesmpcm@mpcm.pa.gov.br>
Para: GARBO DOS SANTOS Juliana <Juliana.SANTOS2@sodexo.com>
Data 10/09/2021 15:51

Prezado Sra. Juliana Garbo,

 

Em atenção ao pedido de esclarecimento da Empresa Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A esclareço os seguintes pontos
suscitados: 

1. Qual será a data mensal de disponibilização dos créditos aos usuários do cartão? 

         Respostas: Normalmente a disponibilização dos crédito ocorre entre os dias 20º ao 25º  do mês.                                   
                                                                                                                                           

1. Qual será o critério de classificação das propostas para etapa de lances, valor global ou taxa de
administração?   

         Resposta: menor preço global estimado, representado pela menor taxa de administração. 

 

Atenciosamente, 

Sabrina Oliveira Araujo

MPCM-PA

 

 

 

Em 10/09/2021 10:18, GARBO DOS SANTOS Juliana escreveu:

Prezados senhores da Comissão de licitações do MPCM -PA, bom dia!

 

A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 69.034.668/0001-56,
interessada em participar do processo licitatório e referência solicita os seguintes esclarecimentos:

 

1. Qual será a data mensal de disponibilização dos créditos aos usuários do
cartão?                                                                             
                                                                                                  

2. Qual será o critério de classificação das propostas para etapa de lances, valor global ou taxa de administração?

 

Ficamos no aguardo de considerações.

 

Agradecemos desde já pela atenção.

 

Atte.,

 

Juliana Garbo dos Santos

Mercado Público  
Vice-Presidência Comercial

 

Sodexo Benefícios e Incentivos



Com:    + 55 11 99365-6049

j.santos@sodexo.com

 

Sodexo

Líder mundial em Serviços de Qualidade de Vida: www.sodexobeneficios.com.br 
Junte-se à luta contra a fome: www.stop-hunger.org.br

 

 
AQUI é a melhor empresa para trabalhar, no setor de Benefícios, eleita em 2019, pelo maior e mais importante prêmio de
gestão de pessoas e clima organizacional do País!

 

Clique para saber mais sobre esta e outras conquistas!

 

 

 

 

This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any use, copy or diffusion, even partial of this message is

prohibited. Please delete it and notify the sender immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO cannot therefore be considered liable for its

content. 

 

Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'etes pas un destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, meme

partielle de ce message est interdite. Merci de le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur. L'integrite de ce message ne pouvant etre garantie sur Internet, SODEXO ne peut etre tenu

responsable de son contenu. 

mailto:j.santos@sodexo.com
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https://www.sodexobeneficios.com.br/sobre-a-sodexo/premios.htm

