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PARECER TÉCNICO   

Nº 03  
 

EDITAL: Soluções de Mercado 01/2020  

ASSUNTO: Resultado do ciclo 4 de credenciamento   

DATA: 18/06/2021 

         

 

 

Considerando o quarto ciclo de avaliação realizado no primeiro semestre de 2021, valendo-se de 

análise documental e técnica por parte da Comissão de Credenciamento, declaramos que as 

seguintes empresas e respectivas soluções de mercado estão credenciadas, nos termos do edital: 

 

 

Quarto ciclo: de 15/03 a 14/05/2021 

 

• B2B Conteúdos corporativos e serviços Ltda: CNPJ 23.795.269/0001-07   

 

Solução: Boas fotos vendem mais na Internet 

 

• CEDEN – Consultoria Empresarial e Desenvolvimento de Negócios Ltda:  
CNPJ 10.427.137/0001-80 

 

Solução: Elaboração de projetos sociais 

 

• Luz Criações: CNPJ 22.216.192/0001-00 

 

Solução 1: Consultoria para realização de eventos online ou híbridos 

Solução 2: Consultoria para participação como expositor de eventos online ou híbridos 

Solução 3: Consultoria para participação como expositos em feiras, convenções e eventos 

presenciais 

Solução 4: Consultoria para lançamento de infoproduto 

Solução 5: Programa SLB – Smart Legacy bootcamp 

 

• Pinheiro Soluções em Educação Financeira e Consultoria Ltda:  

CNPJ 26.917.421/0001-75 

 

Solução: Educação fiananceira pessoal e profissional 
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OBS.: Tanto o ciclo 4 quanto o ciclo 3 sofreram adiamento de publicidade dos resultados, em razão 

de uma revisão mais minuciosa da documentação das empresas proponentes, bem como por motivos 

de força maior relacionados à saúde dos integrantes do comitê (pandemia covid). Quaisquer 

observações acerca deste parecer ou demais docuumentos relacionados ao edital 01/2020, deverão 

ser enviadas para o e-mail editaldemercado@sebraepb.com.br  

   

 

João Pessoa, 18 de junho de 2021. 

 

 
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

   

Renata Câmara 

Presidente da comissão - UEE 

 Niedja Arruda  

Membro - UEE 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Thales Vasconcelos 

Membro – gerente da ARCA 

 

  Rafaela Torres 

Membro - UAJ 

 

 

 

 

Humara Medeiros 

Gerente  da UEE 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Luiz Alberto Amorim 

Diretor técnico do Sebrae Paraíba 

 

 

Adalbéria Wilson 

Membro - UDS 

 

Jakcyara Pontes 

Membro - UGAL 
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Assinaturas

Renata Câmara Avelino
Assinou como validador

Niedja Arruda
Assinou como validador

Humara Medeiros
Assinou para aprovar

Jakcyara Nunes
Assinou como validador

Rafaela Sarmento
Assinou como validador

Talles Vasconcelos
Assinou como validador

Luiz Alberto Amorim
Assinou como validador

Log

21 jun 2021, 09:09:50 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 criou este documento número 4cfce074-9963-4d60-bb36-1fef9aa669c5. Data

limite para assinatura do documento: 21 de julho de 2021 (08:38). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

21 jun 2021, 09:12:22 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 validador, 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 Avelino.

21 jun 2021, 09:13:21 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 adicionou à Lista de Assinatura:

niedja@pb.sebrae.com.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email

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

validação do signatário: nome completo Niedja Arruda.

21 jun 2021, 09:13:54 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 adicionou à Lista de Assinatura:

humara@pb.sebrae.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

validação do signatário: nome completo Humara Medeiros.
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21 jun 2021, 09:14:35 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 adicionou à Lista de Assinatura:

jakcyara.nunes@pb.sebrae.com.br, para assinar como validador, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Jakcyara Nunes.

21 jun 2021, 09:14:42 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 21

de julho de 2021 (08:38).

21 jun 2021, 09:20:07 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 adicionou à Lista de Assinatura:

rafaela.sarmento@pb.sebrae.com.br, para assinar como validador, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Rafaela Sarmento.

21 jun 2021, 09:27:55 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 adicionou à Lista de Assinatura:

talles@pb.sebrae.com.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email

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

validação do signatário: nome completo Talles Vasconcelos.

21 jun 2021, 09:29:18 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 adicionou à Lista de Assinatura:

alberto@pb.sebrae.com.br, para assinar como validador, com os pontos de autenticação: email

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

validação do signatário: nome completo Luiz Alberto Amorim.

21 jun 2021, 09:30:42 Operador com email renata@pb.sebrae.com.br na Conta ed9799c7-5de2-4002-be82-

c7ee89454e80 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25

de junho de 2021 (08:38).

21 jun 2021, 09:32:14 Renata Câmara Avelino assinou como validador. Pontos de autenticação: email

renata@pb.sebrae.com.br (via token). CPF informado: 027.242.444-78. IP: 138.185.33.144.

Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

21 jun 2021, 09:32:59 Humara Medeiros assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

humara@pb.sebrae.com.br (via token). CPF informado: 691.715.804-68. IP: 138.185.33.144.

Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

21 jun 2021, 09:33:05 Talles Vasconcelos assinou como validador. Pontos de autenticação: email

talles@pb.sebrae.com.br (via token). CPF informado: 055.766.254-04. IP: 138.185.33.144.

Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

21 jun 2021, 09:44:09 Niedja Arruda assinou como validador. Pontos de autenticação: email niedja@pb.sebrae.com.br

(via token). CPF informado: 345.415.004-34. IP: 179.211.94.135. Componente de assinatura

versão 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

21 jun 2021, 09:44:57 Jakcyara Nunes assinou como validador. Pontos de autenticação: email

jakcyara.nunes@pb.sebrae.com.br (via token). CPF informado: 929.929.864-53. IP:

138.185.33.144. Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 jun 2021, 10:08:33 Luiz Alberto Amorim assinou como validador. Pontos de autenticação: email

alberto@pb.sebrae.com.br (via token). CPF informado: 086.818.994-49. IP: 138.185.33.144.

Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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21 jun 2021, 10:54:36 Rafaela Sarmento assinou como validador. Pontos de autenticação: email

rafaela.sarmento@pb.sebrae.com.br (via token). CPF informado: 071.245.954-52. IP:

138.185.33.144. Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 jun 2021, 10:54:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

4cfce074-9963-4d60-bb36-1fef9aa669c5.

Hash do documento original (SHA256): 0e672d957d4078502b6cdcbaab1f346a05436ad95c51e0999361bd5d58db5f0e

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4cfce074-9963-4d60-bb36-1fef9aa669c5, com os efeitos

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