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COMUNICADO Nº 02 

 
Edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria e/ou 

Instrutoria nº 01/2019 

 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará– Sebrae/PA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 05.081.187/0001-19, com sede na Rua Municipalidade, 1461, Bairro do Umarizal, Belém, Estado 

do Pará, CEP.: 66.050-350, COMUNICA as Empresas candidatas que tiveram a inscrição finalizada no 

sistema e documentação física entregue, que fará a abertura pública do envelope de documentação e 

conferência de seu conteúdo, no local e data estipulados abaixo, podendo as empresas fazerem-se 

presentes a fim de acompanhar o processo, devendo se atentar para as seguintes regras: 

1. A participação da empresa candidata é facultativa; 

2. O procedimento de abertura de envelope e conferência de conteúdo será realizado apenas pelo 

funcionário lotado na Unidade de Gestão de Credenciados – UGC do Sebrae/PA; 

3. Não haverá agendamento de outra data e horário para abertura do envelope, devido ausência do 

representante legal da candidata, ou mesmo por indisponibilidade de tempo; 

4. Serão realizadas apenas a abertura do envelope e a conferência da documentação entregue pela 

candidata; 

5. Não haverá análise dos documentos; 

6. Não será possível a entrega/recepção de novos documentos; 

7. Não será possível a entrega/troca de documentos contidos no envelope; 

8. Somente será permitida a permanência de 01 (um) representante por empresa candidata; 

9. Caso haja tumulto ou quaisquer problemas técnicos, os trabalhos poderão ser suspensos, podendo 

ser retomados ou não, à critério do SEBRAE/PA; 

 

LOCAL: Sede do SEBRAE-PA 

Endereço: Rua Municipalidade, 1461. Bairro: Umarizal. Belém-PA. CEP: 66.050-350. 

Data: 26/03/2019 

Horário: de 09h00 as 12h00 e de 14h00 as 17h00 

 

 
 

Unidade de Gestão de Credenciados – UGC 

SEBRAE/PA 


