
Assunto Re: PE/9/2021 - INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A - AUX. ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 

De Thamiris Guiimarães Viana Eckhardt <thamiris.eckhardt@vitalbrazil.rj.gov.br> 

Para bruna jesus <bruna.jesus@onesmart.com.br>, licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br <licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br> 

Cc licitacao@vitalbrasil.rj.gov.br <licitacao@vitalbrasil.rj.gov.br> 

Data Quarta-feira 11 de agosto de 2021 16:57:38 

Prezada Bruna, 

Confirmamos o recebimento do seu e-mail e informamos que  a Sodexo é a nossa fornecedora
atual, contudo não podemos informar a taxa aplicada de acordo com a Lei 13.303/2016 art. 34.
 
Quanto ao prazo, segue abaixo o trecho transcrito do Edital de Licitação:
 

14.6. Como condição para a assinatura do contrato, a licitante arrematante deverá apresentar, no
máximo, em 10 (dez) dias consecutivos, após a homologação da licitação, listagem da rede
credenciada, conforme exigência contidas nos subitens 15.22 e 15.23 e especificações do
subitem 13.5 ambos do Termo de Referência.

 
Atenciosamente, 

De: bruna <bruna.jesus@onesmart.com.br> 
Para: licitacao <licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br> 
Cc: licitacao <licitacao@vitalbrasil.rj.gov.br> 
Data: Quarta-feira, 11 de agosto de 2021 16:25 -03 
Assunto: PE/9/2021 - INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A - AUX. ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 
 

Prezados, bom dia!

Somos da empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, inscrita sob o
CNPJ nº 16.814.330/0001-50, informamos que temos o interesse em participar do Pregão
Eletrônico 09/2021, solicitamos que nos seja encaminhado as alteração e atualizações que o
mesmo vier sofrer.

 Solicitamos também as seguintes informações:

1. Vocês já possuem fornecedor do abjeto ensejado? Se sim, pode me informar qual é a
empresa e  taxa aplicada?

2. Qual o prazo para apresentação da rede de estabelecimentos credenciados pela
contratada?

 Atenciosamente,

Bruna Jesus 
Assistente de Licitação 
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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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