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Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Instrutoria e/ou
Consultoria ou Agente de Orientação Empresarial
ATENÇÃO: DICAS IMPORTANTES
Leia e releia o edital com muita atenção!
Para participar de uma licitação é importantíssimo que a empresa certifique-se de tudo que está contido no
edital. Desde a data de inscrição, passando pelo objeto da licitação, a documentação solicitada para
habilitação, até os prazos e formas para questionamentos, recursos e outros aspectos.
Todo questionamento deve ser feito exclusivamente no Fale Conosco da EGaion Consultoria.
www.egaion.com.br/faleconosco
Não se deixe levar pelo ímpeto de somente ler o que interessa, correndo o risco de ficar inabilitado ou
desclassificado pela falta de um documento qualquer ou por um simples erro de preenchimento de cadastro.
Em caso de dúvida, utilize seu direito ao esclarecimento, via Fale Conosco, mas não participe sem estar
ciente de todas as condições para participação.
Ao obter o edital, comece imediatamente a preparar a documentação, pois alguns documentos levam dias
para chegar às suas mãos.
Formule o relato de experiência da pessoa jurídica com cuidado - utilize o modelo constante do edital
(anexo II) e não se esqueça de analisar o conteúdo pertinente a cada área/ subárea de conhecimento,
descrito no anexo I.
Atente-se aos detalhes.
Se não estiver seguro de alguma coisa, solicite ao seu contador ou a algum profissional de sua empresa
que revise a documentação antes de entregá-la.
Ao saber das datas de cada etapa, inclusive de divulgação de resultados, agende-as com antecedência.
Na etapa de Certificação da Capacidade Técnica, leve em consideração possíveis problemas no trânsito
e/ou outros incidentes que possam fazer você se atrasar. Esteja, no mínimo, 15 minutos antes do horário
estabelecido no local certo.
Por fim, não se esqueça de acompanhar a publicação dos resultados pelo site da EGaion Consultoria.
Atenciosamente
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