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Ricardo Caldeira <ricardo.caldeira@bkbank.com.br> 8 de junho de 2022 11:02
Para: "selic@corenam.gov.br" <selic@corenam.gov.br>

Prezados, bom dia!

 
Somos da empresa BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 16.814.330/0001-50,
informamos que temos o interesse em participar do Pregão Eletrônico 7/2022, 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?

2. Qual será a quantidade mínima de estabelecimentos credenciados necessários para a rede de
estabelecimentos? E qual será o prazo para apresentar essa rede?

 

Aguardamos retorno o mais breve possível. Att

 

 

Ricardo Luiz Silva Caldeira 
Estagiario Juridico 

ricardo.caldeira@bkbank.com.br 
0800 9010203 

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.

 

Selic COREN-AM <selic@corenam.gov.br> 9 de junho de 2022 09:05
Para: Ricardo Caldeira <ricardo.caldeira@bkbank.com.br>

Bom dia,

Em resposta ao pedido de esclarecimento, respondemos:

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?
R: Não possuímos fornecedor para este tipo de serviço, o Coren/AM está realizando a sua primeira contratação de
cartão de benefícios flexíveis. 

mailto:ricardo.caldeira@bkbank.com.br
https://www.bkbank.com.br/
https://www.bkbank.com.br/


Qual será a quantidade mínima de estabelecimentos credenciados necessários para a rede de estabelecimentos? E
qual será o prazo para apresentar essa rede?
R: O Coren/AM está realizando contratação de serviço conhecido pelo mercado de cartão de benefício flexível o qual
utiliza bandeira Visa, MasterCard, Elo ou Hipercard, logo, as bandeiras trabalharem no modelo de arranjo de
pagamento aberto e aceitos por muitos adquirentes e consequentemente pelas POS (point of sale), ou máquinas de
cartões. Portanto, não será necessário a apresentação de estabelecimentos credenciados, apenas que seja
informado uma das bandeiras citadas.

Att.

Sender notified by  
Mailtrack

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - UASG 926235 
CNPJ 04.667.846/0001-30 

Setor de Licitações e Contratos - SELIC

Abraão dos Matos Azevedo 
Assessor Técnico

(92) 3232-9924 - 3232-4227 - 3233-5053 - 3234-8708 Ramal 219. 
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