
2/10/2020 about:blank

about:blank 1/1

Diminuir texto Aumentar texto Imprimir

Licitações - Editais e Resultados
Home > Licitações - Editais e Resultados > Aviso de Licitação - CONCORRÊNCIA Nº 004/2018

07/11/2018
Aviso de Licitação - CONCORRÊNCIA Nº 004/2018

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais, comunica que
realizará licitação sob a modalidade de Concorrência nº 004/2018, Tipo Menor Preço, cujo objeto é a
Contratação de agência de viagens especializada em serviços de reserva e compra de passagens aéreas, 
passagens  rodoviárias, hospedagens, reserva de hotéis para realização de cursos e eventos, locação
eventual de veículos sem motorista, tipo "Rent a Car", locação de ônibus, micro ônibus e vans para
transportes de passageiros e demais serviços correlatos para o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo de Minas Gerais - Sescoop/MG, conforme anexos e demais termos e condições
estabelecidos no Edital.

1) A entrega dos envelopes numerados externamente, contendo a Proposta de Preço (Envelope N.º 01) e
Habilitação (Envelope N.º 02), deverá ser efetuada até as 14:00 horas do dia 27/11/2018, na rua Ceará,
771, 3º andar, Funcionários, Belo Horizonte, MG, com sessão pública para abertura dos envelopes Nº 01
a ser iniciada as 14:00 horas da mesma data.

2) O Edital contendo todas as normas, orientações, procedimentos, especificações, formulários, relação de
documentos a serem apresentados, e demais informações indispensáveis à participação dos interessados
na licitação, poderá ser adquirido, ao custo de 10,00 reais, na Secretaria da Comissão Permanente de
Licitação do SESCOOP/MG, localizada na Rua Ceará, 771, 3º andar, Funcionários em Belo
Horizonte/MG, a partir das 09:00 horas do dia 07/11/2018 até as 17 horas do dia 26/11/2018.

3) Esta Licitação é regida pelo Regulamento de Licitação e Contratos do SESCOOP - Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo, aprovado pela Resolução nº 850/2012 do Conselho Nacional
(publicada no D.O.U. de 26/03/2012).

Maiores informações através do telefone (31) 3025-7059.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Robert Martins Santos
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Jornal Valor destaca vantagens das cooperativas de crédito
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Pesquisa para 15ª Edição do Anuário do Cooperativismo Mineiro já começou
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