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AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N.º 008/2022 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO  

 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais, 

comunica que realizará licitação sob a modalidade de Convite, Tipo Técnica e Preço, 

cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em análise estatística e 

mercadológica de dados para execução de estudo dos ramos agropecuário e crédito, 

correlacionando as informações e dados do cooperativismo mineiro e das 

cooperativas de Minas Gerais com as informações e dados do mercado, demostrando 

um panorama global, nacional e estadual dos segmentos, enfatizando a relevância e 

a importância do cooperativismo mineiro, destacando as principais tendências e 

perspectivas para o setor. Os dados das cooperativas serão disponibilizados através 

de pesquisa realizada pelo Anuário de Informações Econômicas e Sociais do 

Cooperativismo Mineiro por até 05 (cinco) anos. 

1) Data e hora do início e local de abertura dos envelopes contendo a documentação de 
proposta de preço: 14h00 do dia 16/01/2023, 5º andar do Sescoop/MG, localizada na Rua 
Ceará, 771, Bairro Santa Efigênia, Cep. 30150-312, 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 baixado 

gratuitamente na página de Internet: www.sistemaocemg.coop.br/editais a partir das 

09h00 do dia 21/12/2022 até as 17h30 do dia 15/01/2023. Endereço do Sescoop/MG: Rua 

Ceará, nº 771, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.150-312, Belo Horizonte/MG.  

Telefone: (31) 3025-7059, E-mail: licitacoes@sistemaocemg.coop.br 

 

3) Esta Licitação é regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP, aprovado pela Resolução nº 1990/2022 

do Conselho Nacional do Sescoop, de 22 de fevereiro de 2022. 

Maiores informações através do telefone (31) 3025-7059. 
 
Presidente da Comissão de Licitação: Robert Martins Santos 
 
 
 

Afixado no Quadro de Avisos em 21/12/2022 
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