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SEBRAE RJ – Edital 02/ 2019 

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

ERRATA 01 

 

Publicado em 15/10/2019 

 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro – SEBRAE/RJ, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 29.737.103/0001-10, com sede na Rua Santa Luzia, 685 – 6º/ 7º e 9º andares - Centro – Rio 

de Janeiro/ RJ, por meio da Coordenação de Gestão de Pessoas,, torna pública a ERRATA 01 do Edital 02/2019 

referente ao Credenciamento de Empresas para integrarem o Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços de 

Consultoria e Instrutoria do Sebrae/RJ, na forma estabelecida neste Edital, com fundamento no art. 43 do 

Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae, aprovado pela Resolução CDN nº 213/2011 de 18 

de maio de 2011. 

 

1. Alteração subitens  2.4 e 2.4.1: 

 

2.4. Poderão ser credenciadas para prestar serviços ao Sebrae/RJ empresas que possuam em seu quadro de 

empregados ou quadro societário, ex-empregados ou ex-dirigentes e/ou ex-conselheiros do Sistema 

Sebrae, observado o prazo mínimo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do 

desligamento ou do término do mandato. 

2.4.1. No caso de demissão através do PDV do Sebrae/RJ, deve ser observado o prazo mínimo de 

carência de 180 dias, após o desligamento, para prestação de serviços junto aos clientes finais 

e, no caso de prestações de serviços para áreas internas do Sebrae/RJ, 5 anos.  

Leia-se: 

2.4 Poderão ser credenciadas para prestar serviços ao Sebrae/RJ empresas que possuam em seu quadro de 
empregados ou quadro societário, ex-empregados ou ex-dirigentes e/ou ex-conselheiros do Sistema 
Sebrae, observado o prazo mínimo de carência de 18 (dezoito) meses, contados da data do 
desligamento ou do término do mandato. 

2.4.1 No caso de demissão através do PDV do Sebrae/RJ, deve ser observado o prazo mínimo de 
carência de 18 (dezoito) meses, após o desligamento, para prestação de serviços junto aos 
clientes finais e, no caso de prestações de serviços para áreas internas do Sebrae/RJ, 5 anos.  

 


