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CICLO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL 2022 

 
1º CICLO: de 30 de maio a 09 de setembro 

 
 

Etapa 1:  

30 de maio a 07 de junho (recebimento da documentação de 

habilitação);  

08 de junho a 07 de julho (análise da documentação) 

     08 e 11 de julho (prazo para correção de documentos) 

     12 de julho: publicação do resultado desta etapa  

 
 

Etapa 2 e 3:  

13 a 22 de julho (recebimento da documentação  referente à 

qualificação técnica);  

25 de julho a 29 de agosto (análise pela comissão e realização das 

apresentações das soluções);  

30 de agosto (publicação do resultado final) 

 
 

Etapa 4:  

31 de agosto a 01 de setembro (prazo para recurso) 

05 a 09 de setembro (prazo para resposta de recursos) 

 
OBS: Este calendário foi retificado para oportunizar a correção ou reenvio 
de documentos da etapa 1, evitando o descredenciamento. 
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Assinaturas

Renata Câmara

CPF: 027.242.444-78

Assinou como gestor em 07 jul 2022 às 17:43:24

Log

07 jul 2022, 17:42:36 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 criou este documento número 7dd9b225-6343-46df-8925-7ff32d9c5c38. Data

limite para assinatura do documento: 06 de agosto de 2022 (17:40). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

07 jul 2022, 17:42:36 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 adicionou à Lista de Assinatura:

renata@pb.sebrae.com.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Renata Câmara.

07 jul 2022, 17:43:24 Renata Câmara assinou como gestor. Pontos de autenticação: email renata@pb.sebrae.com.br

(via token). CPF informado: 027.242.444-78. IP: 138.185.34.234. Componente de assinatura

versão 1.303.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jul 2022, 17:43:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

7dd9b225-6343-46df-8925-7ff32d9c5c38.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7dd9b225-6343-46df-8925-7ff32d9c5c38, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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