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De: licitacoes  
Para: luiz.souza@bkbank.com.br  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: RE: 06/03/2023 - PE/3/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS
Enviada em: 15/02/2023 | 09:18

Recebida em: 15/02/2023 | 09:18

RE: 06/03/2023 - PE/3/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS

Bom dia!

O fornecedor atual é a empresa Banrisul Cartões, com taxa de administração estipulada em 0% (taxa zero).
No ano de 2022 foi realizada uma contratação emergencial que o Tribunal de Contas do estado - TCE/RS considerou irregular e orientou a
realização de licitação, por esse motivo estamos realizando esse certame para providenciar uma nova contratação.

Atenciosamente:
Elisa
Setor de Licitações
(55) 3252 3257
PM de São Francisco de Assis - RS

 

 

De: "Luiz Henrique Costa De Souza" <luiz.souza@bkbank.com.br>
Enviada: 2023/02/14 10:37:36
Para: licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br
Cc: gabriel.mesquita@bkbank.com.br
Assunto: 06/03/2023 - PE/3/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS
 
Prezados, bom dia!

Somos da empresa BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 16.814.330/0001-50, informamos que temos o
interesse em participar do Pregão Eletrônico 3/2022, e solicitamos as seguintes informações:

 

1. Vocês já possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa aplicada? E por qual
motivo está havendo a rescisão do contrato?  

 

 

 

 

Aguardamos retorno o mais breve possível.

 

 

 

 

Cordialmente,

Luiz Henrique Costa De Souza
Estagiário Jurídico
luiz.souza@bkbank.com.br

www.bkbank.com.br

 

Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia
não autorizada é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe este fato ao remetente e a apague de seu
computador imediatamente.

This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any unauthorized dissemination, distribution or
copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or accidentally, please notify the sender and delete it from your computer immediately.
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