
COMUNICADO 03

CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/RN Nº 04/2020

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte - SEBRAE/RN, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de importância internacional,
sobre a qual dispõe a Lei Federal, Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 29.524, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas temporárias para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública,
provocada pelo novo Coronavírus (COVID -19);
CONSIDERANDO o Decreto Nº 29.534, de 19 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública, para os fins do Artigo 65 da Lei Complementar Federal N º 101, de 04 de
maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID
19, e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 29.541, de 20 de março de 2020, que define medidas
restritivas temporárias adicionais para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o panorama mundial e a grave crise de saúde pública em decorrência da
pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta toda
a promoção e defesa da saúde pública;
CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos do novo Coronavírus no Brasil.

RESOLVE

Comunicar a todos os participantes da CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/RN Nº 04/2020, sobre
a alteração do cronograma, que passa a vigorar da seguinte forma:

11 – DO CRONOGRAMA – Datas Limites
Ações Datas

Lançamento da Chamada Dia 05 de Maio de 2020
Envio das propostas para
SEBRAE/RN

Até o dia 10 de Julho de 2020 até
às 18h

Análise das propostas De 13 a 31 de Julho de 2020

Divulgação dos resultados A partir do dia 03 de Agosto de
2020

Repasse dos recursos Até 30 dias após assinatura do
convênio

Este comunicado será divulgado via Internet no site do SEBRAE/RN, endereço
www.rn.sebrae.com.br, no link Editais e Licitações.

Natal, 06/07/2020.
Atenciosamente,

Responsável pelo Programa de Incubadora de Empresas
Algéria Varela da Silva

Unidade de Inovação, Mercado e Crédito
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