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Ronaldo

De: NASSAR Yasmin [Yasmin.NASSAR@sodexo.com]
Enviado em: segunda-feira, 28 de agosto de 2017 08:34
Para: licitacao@corensc.gov.br
Assunto: Pedido de Esclarecimento sobre o Pregão Eletrônico n° 015/2017

Prioridade: Alta

Categorias: Categoria Vermelha

AO 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA – COREN/SC 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2017 
 
A empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 69.034.668/0001-
56, provedora de soluções para qualidade de vida, analisando os termos do processo licitatório acima mencionado, 
vem, perante Vossas Senhorias, REQUERER ESCLARECIMENTOS, quanto aos itens a seguir: 
 

1) Qual é o prazo para disponibilização dos créditos? 
2) Qual é o prazo para remissão de um cartão?  

 
Agradeço desde já. 
 
Atenciosamente,  
 
Yasmin Bernardi Nassar 
Mercado Público 
Diretoria Comercial 
 
Sodexo Benefícios e Incentivos  
Com:    + 55 11 3594-7952 
yasmin.nassar@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 
Somos a Melhor Empresa para Você Trabalhar, no setor de Benefícios, eleita pelo Guia Você S/A 2015 e 2016! 
Clique aqui para conhecer o Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho! 
 
 

 
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. 


