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O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE 

GOIÁS – SEBRAE/GO, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, 

instituída sob a forma de Serviço Social Autônomo, com sede à Av. T-3, 1000 – Setor 

Bueno, CEP 74210-240, Goiânia – GO, inscrito no CNPJ sob nº 01.269.984/0001-73, 

comunica a alteração da redação dos subitens 5.3., 5.4. e 11.1. da Chamada 

Pública para Seleção de Empresas para Participação na Missão Empresarial de 

Benchmarking à Nobres/MT, que passam a contar com a seguinte redação:   

 

5.3. A proposta, formulário preenchido e documentação referida nos Anexos I, II e III 

deverão ser entregues, via e-mail ou presencialmente, sendo que as proponentes da 

Regional Metropolitana do DF, especialmente da cidade de Formosa/GO, deverão 

encaminhar para o e-mail de joao.landim@sebraego.com.br ou entregar 

pessoalmente na Agência do Sebrae em Formosa/GO, situada a Av. Brasília, nº 193 - 

Formosinha, Formosa/GO, CEP 73813-010, em horário comercial, e os proponentes 

da Regional Nordeste, especialmente da cidade de Mambaí/GO, deverão encaminhar 

para os e-mails cleber.chagas@sebraego.com.br e sebrae.posse@gmail.com. Os 

e-mails deverão ter no assunto a seguinte identificação: SELEÇÃO DE EMPRESAS 

PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO EMPRESARIAL E BENCHMARKING À 

NOBRES/MT. 

 

5.4. A data limite para o encaminhamento da documentação necessária para o 

SEBRAE/GO, conforme subitem 5.3,  será o dia 28 de novembro de 2016. 

 

11.1. A presente Chamada Pública vigerá até o dia 11 de dezembro de 2016, 

observando-se o prazo para finalização das etapas definidas na tabela a seguir: 

 

Etapas Prazos 

 
Lançamento da Chamada Pública 
 

 
16 de novembro de 2016 

 
Entrega da Documentação pelos 
proponentes via e-mail ou 
presencial, para os empresários de 
Formosa/GO. 
 

 
28 de novembro de 2016 

 
Avaliação da Documentação pelo 
SEBRAE/GO – Qualificação 
 

 
29 de novembro de 2016 
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Seleção e Comunicação 
(Publicação na internet) 
 

 
29 de novembro de 2016 

 
Assinatura do contrato e pagamento 
 

 
Em até 07 dias antes da realização 
da missão empresarial  
 
29 de novembro de 2016 
 

Realização da Missão Técnica de 
Benchmarking 

06 a 11 de dezembro de 2016 

 

Permanecem inalteradas as demais regras da Chamada Pública. 
 

 

Goiânia, 24 de novembro de 2016. 

  
 
 
 
 

Igor Montenegro                                                     Wanderson Portugal Lemos 
   Diretor Superintendente                                                       Diretor Técnico 

 

 


