
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

E/OU INSTRUTORIA  n.º 01/2017 DO SEBRAE/PB 

NOTA EXPLICATIVA 

Tendo em vista as recentes alterações do Edital de Credenciamento para consultores e 

instrutores do Sistema de Gestão de Fornecedores do SEBRAE/PB e a impossibilidade da 

parametrização do sistema de seleção ao novo formato,  O SEBRAE/PB INFORMA que publicará 

um novo edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria e 

Instrutoria, cuja necessidade foi verificada e determinada pelo SEBRAE Nacional, para 

acompanhar as atualizações efetivadas nos editais publicados em 14 de março de 2018 e 05 de 

junho de 2018 do Edital. 

Devido a estes ajustes, far-se-á necessário o lançamento de um novo edital, com um link 

atualizado para as inscrições, diante da necessidade de compatibilização do sistema a essas 

mudanças. 

Os candidatos que estão no status pendência, caso o impedimento da finalização seja motivado 

pelas mudanças publicadas, deverão participar do novo Edital, oportunidade em que o sistema 

de credenciamento estará devidamente adequado. Neste momento, terão que se inscrever 

novamente, onde finalizarão a sua inscrição. Por outro lado, os candidatos que tiverem aptos a 

finalizar a sua inscrição tendo como referência o edital 01/2017, publicado em 12/12/2017, 

deverão fazê-lo até o dia 13 de agosto de 2018. 

Lembrando os itens que serão parametrizados no novo Edital: 

1 
Quantidade de horas de comprovação de experiência por subárea e 

natureza: 100 horas 

2 Tempo de abertura da empresa antes da data de publicação do Edital: 2 meses 

3 
Quantidade mínima de profissionais que a pessoa jurídica deverá indicar 

quando da finalização do processo: 1 

 

Ressalta-se que nenhum candidato sofrerá qualquer tipo de prejuízo.  Aqueles que já finalizaram 

sua inscrição estão devidamente inscritos, e terão sua documentação analisada de acordo com 

as novas regras a serem publicadas no novo edital (conforme tabela acima); e aqueles que 

precisarem se adequar às novas regras, terão oportunidade quando da publicação do novo 

edital com a abertura do sistema parametrizado. 

Ressalta, ainda, que o novo Edital contemplará cronograma atualizado de atividades, a ser 

publicado após o dia 13 de agosto de 2018. 

Por fim, reiteramos o compromisso da Instituição SEBRAE com a transparência e ética do 

certame, bem como com o alcance de sua missão de “Promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo”, na 

busca efetiva da qualidade no atendimento às micro e pequenas empresas do país. 

João Pessoa/PB, 03 de agosto de 2018. 
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