EXTRATO DA CARTA CONVITE Nº 01/2015
A Comissão de Licitação do SESCOOP/RN, designada pela Portaria nº 004, de 07 de
fevereiro de 2014, torna pública que fará realizar Licitação na modalidade de CONVITE, do
tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, conforme descrito neste Convite e seus Anexos e de
acordo com a Resolução Nº. 850, de 28 de fevereiro de 2012.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
LOCAL: Av. Jerônimo Câmara, 2994 – Nazaré - Natal/RN – 59060-300.
DIA: 01/09/2015, às 09h
DO OBJETO
A finalidade da presente licitação é a aquisição de equipamentos de informática e software
conforme Anexo I desse Convite;
DA APRESENTAÇÃO
PROPOSTAS.

DO

CREDENCIAMENTO,

DA

DOCUMENTAÇÃO

E

DAS

Até o dia, horário e local fixado no preâmbulo desta Carta Convite, as licitantes interessadas
entregarão o credenciamento e os envelopes. O credenciamento acompanhará,
externamente, os envelopes das propostas e dos documentos, sendo estes separados e
fechados contendo cada um, além do nome, razão social e endereço da licitante, a
designação de seu conteúdo conforme adiante especificado;
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE N.º 01
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO RN –
SESCOOP/RN
CONVITE Nº. 01/2015
PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 02
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO RN –
SESCOOP/RN
CONVITE Nº. 01/2015
A licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes “01” e “02”
devidamente lacrados, em um único envelope e endereçá-lo a Comissão de Licitação, com
endereço na Av. Jerônimo Câmara, 2994 – Nazaré - Natal/RN – 59060-300, fazendo menção
a CONVITE Nº. 01/2015.
O envelope enviado na forma do item anterior só será aceito se lhe for entregue até o dia e
horário informados no preâmbulo deste Convite, sem qualquer violação de seu conteúdo. A
Comissão de Licitação não se responsabilizará pelo não recebimento do envelope até o dia
e horário determinados.
Natal/RN 26 de Agosto de 2015.
________________________
Francisco Rubens Lopes
Presidente da Comissão

