EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E INSTRUTORIA – SEBRAE/RO

SEBRAE/RO – Comunicado Extraordinário
Edital 001/2018 – ERRATA E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de consultoria e/ou instrutoria
Publicado em 19/02/2018

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia – SEBRAE/RO, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 04.774.105/0001-59, com sede em Porto Velho/RO, por meio da Unidade de
Suporte Operacional - USO, torna público a ERRATA do Edital e PRORROGAÇÃO DO
CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES

do processo de

CREDENCIAMENTO

DE EMPRESAS

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E/OU INSTRUTORIA, em cumprimento do item
6.1 – Cronograma.
Considerando a necessidade de ampla concorrência nacional de empresas detentoras de expertise
em consultoria e instrutoria para participação no credenciamento em tela, evitando a restrição de
participação, se faz necessário a revisão de item no Edital Nº. 002/2018, conforme segue:

Onde se lê:

4.1. A empresa poderá se inscrever:
a) em até 04 (quatro) áreas de conhecimento, sem limite de subáreas, conforme sua
especialidade (Anexo I);
b) desde que possua matriz ou filial no estado de RO (Rondônia), e que não esteja credenciada
com o mesmo CNPJ em outro Sebrae/UF.
Leia-se:

4.1. A empresa poderá se inscrever:
a) em até 04 (quatro) áreas de conhecimento, sem limite de subáreas, conforme sua
especialidade (Anexo I);
b) desde que não esteja credenciada com o mesmo CNPJ em outro Sebrae/UF.
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Diante ao comunicado ERRATA supracitado, informamos a necessidade de alteração do período de
inscrições até o dia 15 de agosto do ano corrente, alterando consequentemente demais prazos
anteriormente previstos, para que possamos dar amplo conhecimento ao público interessado,
oportunizando igual participação no credenciamento proposto.
Em decorrência desta alteração, o cronograma passa a ser:

DETALHAMENTO

PRAZO
De 19/02 a 15/08/2018 até às
23h59

Período de inscrição no sistema informatizado.
Etapa 1
Divulgação da listagem de inscrições finalizadas.
Inscrição

21/08/2018 - após 17h00 (Horário
de RO)

Envio da documentação física.
Etapa 2

Até 14/09/2018

Divulgação do resultado preliminar da análise
cadastral e da documentação de habilitação jurídica 09/10/2018 - após 17h00 (Horário
e qualificação técnica.
de RO)

Habilitação
Jurídica e
Qualificação Prazo para recursos relativos ao resultado do
Técnica
processo de credenciamento
Resultado final do Processo de Credenciamento.

10 e 11/10/2018
30/10/2018 após 17h00 (Horário
de RO)

Porto Velho, 03 de julho de 2018.
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