ERRATA - Edital de Concorrência Privada para Contratação de Empresa Melhor Técnica. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2019- SICONV N° 895503/2019

A UNIÃO NACIONAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E
ECONOMIA SOLIDÁRIA (UNICAFES), inscrita no CNPJ sob o n. 07.738.836/0001-37
torna pública ERRATA vinculado ao edital de concorrência privada para contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços em relações para desenvolvimento
humano. No âmbito do projeto Roda Bem Caminhoneiro Cooperativista - PRBCC,
referente Termo de Colaboração SENISP/ nº 01/2019 – SICONV n. 895503/2019,
celebrado entre o Ministério da Cidadania e UNICAFES.
Onde se lê:
As propostas e documentação deverão ser enviadas, exclusivamente pelo correio,
observando se o horário de funcionamento do correio de cada localidade, até o dia
14.11.2020, via Sedex com AR, para o Setor de Projetos, endereçado na Avenida
General Osório, n°. 440, andar 02, Cango, Francisco Beltrão/PR, CEP 85604-240,
devendo, ainda, toda a documentação da concorrência, juntamente com o protocolo de
postagem no correio, ser encaminhados via e-mail em arquivo legível, no formato PDF,
até as 23h59min do dia 14.11.2020, (horário de Brasília DF), para o e-mail:
projeto.rodabem@unicafes.org.br
Leia-se:
As propostas e documentação deverão ser enviadas, em arquivo legível, no formato
PDF, para o e-mail projeto.rodabem@unicafes.org.br até as 23:59 hrs do dia
18.11.2020, juntamente com o protocolo de postagem do correio em Sedex AR. Todos
os documentos enviados no e-mail devem ser postados no correio até o dia
18.11.2020, observando se o horário de funcionamento do correio de cada localidade,
para o endereço do Setor de Projetos, na Avenida General Osório, n°. 440, Andar 02,
bairro Cango, Francisco Beltrão, CEP 85604-240.
Brasília, 13 de novembro de 2020.
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