
EDITAL DE DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO SEBRAE/RR – 001/2019 

RESULTADO POR ORDEM DAS MANIFESTAÇÕES - CLASSIFICAÇÃO 

1) CÁRITAS BRASILEIRA Documentação: LOTES 
Pedido 

recebido dia 
23/07/2019 às 

14h52 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou lotes de 
interesse conforme Anexo II. OK 08, 11 e 

12  

Qualificada 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se enquadra nas 
condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão 
CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de eleição e termo 
de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem como 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital 
de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para comunicações 
oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 



 

2) Prefeitura Municipal de Alto Alegre Documentação: LOTES: 
Pedido 

recebido dia 
24/07/2019 às 

08h20 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou lotes de 
interesse conforme Anexo II. OK 2, 3 e 5  

Qualificada 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se enquadra nas 
condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão 
CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de eleição e termo 
de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem como 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital 
de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para comunicações 
oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 



3) ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE 
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS 
ASSISTENCIAIS DO BRASIL Documentação: LOTES:  

Pedido 
recebido dia 
24/07/2019 às 

09h19 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou lotes de 
interesse conforme Anexo II. OK 1, 7 e 9  

Qualificada 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos das instituições 
interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se enquadra nas 
condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão 
CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de eleição e termo 
de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem como 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital de 
Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para comunicações 
oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



4) ABRIGO INFANTIL CONDOMÍNIO PEDRA 
PINTADA. Documentação: LOTES: 

Pedido 
recebido dia 
24/07/2019 às 

09h58 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou lotes de 
interesse conforme Anexo II. OK 6, 10 e 13  

Qualificada 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se enquadra nas 
condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão 
CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de eleição e termo 
de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem como 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital 
de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para comunicações 
oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



 

5) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
DE ALTO ALEGRE. Documentação: LOTES:  

Pedido 
recebido dia 
24/07/2019 às 

15h33 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o 
lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 1, 6 e 8  

Qualificada, porém os lotes 1, 6 e 8 
solicitados serão disponibilizados 

para outra instituição que 
manifestaram interesse prévio de 

acordo com o item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até segundo grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, 
que não incorre em qualquer impedimento para participar 
do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste 
Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 



6) EMPRESA RÁDIO E TELEVISÃO 
DIFUSORA DE RORAIMA – RÁDIO 
RORAIMA Documentação: LOTES: 

 

Pedido 
recebido dia 
25/07/2019 às 

09h40 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote 
ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK XXX  

Não Qualificada, pois o pedido 
foi feito em itens e não em 

lotes, de acordo com os itens 
4.3. e 4.4. do Edital 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem 
como cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, 
de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em 
qualquer impedimento para participar do presente edital, 
conforme modelo no Anexo III deste Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



7) PREFEITURA DE AMAJARI 
 Documentação: LOTES: 

 

Pedido 
recebido dia 
25/07/2019 às 

10h56 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou lotes de 
interesse conforme Anexo II. OK 4 e 14  

Qualificada 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se enquadra nas 
condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão 
CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de eleição e termo 
de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem como 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital 
de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para comunicações 
oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



8) CENTRO DE SERVIÇO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL MARIA FERNANDES - 
CESASMAF 

 

Documentação: LOTES: 
 

Pedido 
recebido dia 
25/07/2019 às 

11h26 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o 
lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 2, 5 e 6  

Qualificada, porém os lotes 2, 5 e 6 
solicitados serão disponibilizados 

para outra instituição que 
manifestaram interesse prévio de 

acordo com o item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até segundo grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, 
que não incorre em qualquer impedimento para participar 
do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste 
Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



9) INSTITUTO DE AMPARO A CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 
ESTADO DE RORAIMA 

 

Documentação: LOTES: 
 

Pedido 
recebido dia 
25/07/2019 às 

14h30 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o 
lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 1, 10 e 7  

Qualificada, porém os lotes 1, 10 e 
7 solicitados serão disponibilizados 

para outra instituição que 
manifestaram interesse prévio de 

acordo com o item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até segundo grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, 
que não incorre em qualquer impedimento para participar 
do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste 
Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



10) IGREJA EVANGÉLICA BEREANA - IEB 
 Documentação: LOTES: 

 

Pedido 
recebido dia 
25/07/2019 às 

16h31 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou lotes de 
interesse conforme Anexo II. OK 15  

Qualificada 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se enquadra nas 
condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão 
CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de eleição e termo 
de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem como 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital 
de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para comunicações 
oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



11) SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - 
SETRABES 

 

Documentação: LOTES: 
 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 às 

09h17 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote 
ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 1, 2 e 6  

Qualificada, porém os lotes 1, 2 e 
6 solicitados serão 

disponibilizados para outra 
instituição que manifestaram 

interesse prévio de acordo com o 
item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem 
como cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até segundo 
grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, que não 
incorre em qualquer impedimento para participar do presente 
edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital de Doação;  

 

Ok   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



12) COOPERATIVA DE TAXI E 
TRANSPORTE ALTERNATIVO DO MUNICÍPIO 
DE AMAJARI 

 

Documentação: LOTES: 
 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 ás 

09h20 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote ou 
lotes de interesse conforme Anexo II. Não    

Não Qualificada, pois não 
apresentou documentação 
exigida no item 4 do Edital  

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se enquadra nas 
condições previstas no item 3;  

 

Não   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
Cartão CNPJ; 

 
Não   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de eleição e 
termo de posse, quando for o caso;  

 
Não   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem como 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer impedimento 
para participar do presente edital, conforme modelo no Anexo III 
deste Edital de Doação;  

 

Não   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
Não   

 

 

 

 

 

 



13) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARACARAÍ 

 
Documentação: LOTES: 

 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 às 

14h35 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote 
ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 1, 2, 6, 7, 8 

e 9  

Qualificada, porém os lotes 1, 2, 6, 
7, 8 e 9 solicitados serão 

disponibilizados para outra 
instituição que manifestaram 

interesse prévio de acordo com o 
item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até 
segundo grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, que 
não incorre em qualquer impedimento para participar do 
presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital 
de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



14) SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 
Documentação: LOTES: 

 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 às 

14h36 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o lote 
ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 2, 4, 5, 8 e 

9  

Qualificada, porém os lotes 2, 4, 5, 
8 e 9 solicitados serão 

disponibilizados para outra 
instituição que manifestaram 

interesse prévio de acordo com o 
item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que figurem 
como cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até segundo 
grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, que não 
incorre em qualquer impedimento para participar do presente 
edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 

 

 

 



15) SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO DE RORAIMA - 
SEAPA 

 

Documentação: LOTES: 
 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 
às 15h19 

Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o 
lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 

1, 2 , 3, 4 , 5 , 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 

e 15 

 

Qualificada, porém os lotes 1, 2 , 3, 
4 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 

15 solicitados serão disponibilizados 
para outra instituição que 

manifestaram interesse prévio de 
acordo com o item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os 
segmentos das instituições interessadas, os seguintes 
documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até segundo grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por 
fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo 
III deste Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico 
para comunicações oficiais; 

 
OK   

 

 

 



 

 

 

16) CASA DE ACOLHIMENTO 
INFANTIL DE RORAIMA  

 
Documentação: LOTES: 

 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 às 

15h44 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa 
o lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 

1, 2 , 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 e 

15 

 

Qualificada, porém os lotes 1, 2 , 3, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 

solicitados serão disponibilizados 
para outra instituição que 

manifestaram interesse prévio de 
acordo com o item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os 
segmentos das instituições interessadas, os seguintes 
documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata 
de eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer 
impedimento para participar do presente edital, 
conforme modelo no Anexo III deste Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico 
para comunicações oficiais; 

 
OK   

 



 

 

 

 

 

17) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RORAINÓPOLIS 

 
Documentação: LOTES: 

 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 às 

16h15 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o 
lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 1, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 e 11  

Qualificada, porém os lotes 1, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 e 11 solicitados serão 

disponibilizados para outra 
instituição que manifestaram 

interesse prévio de acordo com o 
item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, os seguintes documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até 
segundo grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por fim, que 
não incorre em qualquer impedimento para participar do 
presente edital, conforme modelo no Anexo III deste Edital 
de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico para 
comunicações oficiais; 

 
OK   

 



 

 

 

 

 

18) EMPRESA RÁDIO E TELEVISÃO 
DIFUSORA DE RORAIMA – RÁDIO 
RORAIMA  

Documentação: LOTES: 
 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 às 

16h55 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa 
o lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 1, 3, 5, 6, 7, 

8, 9 e 10  

Qualificada, porém os lotes 1, 3, 5, 6, 
7, 8, 9 e 10 solicitados serão 

disponibilizados para outra instituição 
que manifestaram interesse prévio 
prévio de acordo com o item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os 
segmentos das instituições interessadas, os seguintes 
documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
OK   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata 
de eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até segundo grau, de empregados do 
SEBRAE/RR, e, por fim, que não incorre em qualquer 
impedimento para participar do presente edital, 
conforme modelo no Anexo III deste Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico 
para comunicações oficiais; 

 
OK   



 

19) CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CREAS 

Documentação: LOTES: 
 

Pedido 
recebido dia 
26/07/2019 às 

17h08 
Observações: 

4.2 A manifestação de interesse deve indicar de forma expressa o 
lote ou lotes de interesse conforme Anexo II. OK 1, 3, 4, 5 e 

6  

Qualificada, porém os lotes 1, 3, 4, 5 
e 6 solicitados serão disponibilizados 

para outra instituição que 
manifestaram interesse prévio prévio 

de acordo com o item 6.1. 

4.5 Deverão conter junto à solicitação, de acordo com os 
segmentos das instituições interessadas, os seguintes 
documentos:  

a) Documentação que comprove que o interessado se 
enquadra nas condições previstas no item 3;  

 

OK   

b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – Cartão CNPJ; 

 
NÃO   

c) Cópia do RG e CPF dos Representantes Legais e a ata de 
eleição e termo de posse, quando for o caso;  

 
OK   

d) Declaração que não possui sócios ou dirigentes que 
figurem como cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 
até segundo grau, de empregados do SEBRAE/RR, e, por 
fim, que não incorre em qualquer impedimento para 
participar do presente edital, conforme modelo no Anexo 
III deste Edital de Doação;  

 

OK   

e) Telefone, endereço completo, endereço eletrônico 
para comunicações oficiais; 

 
OK   

 

Boa Vista (RR), 06 de setembro de 2019. 


