RETIFICAÇÃO 01 - ERRATA
EDITAL Nº 10/2021 PARA SELEÇÃO DE EXPOSITORES PARA O ESPAÇO SEBRAE –
NA FESTA DO BOI – 13 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021
O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE –
SEBRAE/RN vem, por meio da presente retificação, promover ajustes nos itens de 4.1, 4.5, 4.6 e 5 do edital,
os quais passam a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
4. Estande e consultoria de mercado
4.1 O estande básico destinado aos expositores no Espaço SEBRAE será comercializado pelo valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), para participação em cada um dos Grupos de Expositores (os expositores do
Grupo A que exporão seus produtos no período de 13 a 16 de novembro de 2021 e os expositores do
Grupo B que exporão seus produtos no período de 17 a 20 de novembro de 2021). Caso a empresa opte
por se inscrever nos dois grupos, pagará o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Leia-se:
4. Estande e consultoria de mercado
4.1 O estande básico destinado aos expositores no Espaço SEBRAE será comercializado pelo valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), para participação em cada um dos Grupos de Expositores (os expositores do
Grupo A que exporão seus produtos no período de 13 a 16 de novembro de 2021 e os expositores do
Grupo B que exporão seus produtos no período de 17 a 20 de novembro de 2021).

Onde se lê:
4.5 As empresas selecionadas receberão 5h de consultoria para aplicação de diagnóstico de maturidade de
mercado e posterior devolutiva para elaboração de plano de ação.
4.6 As empresas selecionadas deverão participar da Capacitação aos Expositores em data e hora programados
pela coordenação.
Leia-se:
4.5 As empresas selecionadas receberão 2h de consultoria para aplicação de diagnóstico e posterior
devolutiva para elaboração de plano de ação.
4.6 As empresas selecionadas deverão participar da Capacitação aos Expositores no dia 05/10/2021 às 9h
(nove horas) de forma remota, via plataforma online.

Onde se lê:
5.4 Permanecer no local do evento no horário estabelecido pela equipe organizadora, respeitando as reuniões
agendadas pelos organizadores, além de ter disponibilidade para encaixes na rodada de negócios realizada
durante o evento.

Leia-se:
5.4 Permanecer no local do evento no horário estabelecido pela equipe organizadora, além de ter
disponibilidade para agendamentos na Rodada de Negócios que será realizada no dia 18/10/2021 às 9h
(nove horas), de forma remota, via plataforma online.

Este comunicado será divulgado via Internet
www.rn.sebrae.com.br, no link Editais e Licitações.

no

site

do

SEBRAE/RN,

Natal, 29/09/2021.
Atenciosamente,
Coordenação do Edital de Seleção de Expositores para o Espaço Sebrae

endereço

