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Aviso de Licitação – PREGÃO Nº 014/2021 
 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais, 
comunica que realizará licitação sob a modalidade de Pregão Presencial nº 014/2021, Tipo 
Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de Auditoria Interna feita por profissionais capacitados, buscando como 
referência, no que couber, às disposições contidas no Decreto 3.591 de 06/09/00 - 
que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá 
outras providências – constante de acompanhamento das atividades operacionais, 
abrangendo as áreas administrativa (processos licitatórios, contratos e convênios), 
contábil, fiscal, pessoal e informações disponibilizadas no portal da transparência 
para atendimento ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do 
Estado de Minas Gerais - Sescoop/MG, conforme anexos e demais termos e condições 
estabelecidos no Edital. 
 
1) Data e hora do início e local de abertura dos envelopes contendo a documentação e 
proposta de preço com posterior início dos lances verbais: 14h00 do dia 24/08/2021, no 
auditório do Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará, 771, Bairro Funcionários, Cep. 30150-
311, Belo Horizonte, MG. 
 
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 retirado, 
gratuitamente, na página de Internet: www.sistemaocemg.coop.br/editais a partir das 
09h00 do dia 13/08/2021 até as 17h30 do dia 23/08/2021 eventuais dúvidas, entrar em 
contato pelo e-mail: licitacoes@sistemaocemg.coop.br através da Comissão 
Permanente de Licitação do Sescoop/MG, Telefone: (31) 3025-7059.  
 
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. 
 
Pregoeiro: Robert Martins Santos 
 
 
 

Afixado no quadro de avisos em 13/08/2021 
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