SEBRAE/AL
Edital 01/2017
ERRATA 03
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E/OU
INSTRUTORIA
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Alagoas – Sebrae/AL, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 12.517.413/0001-27, com sede no(a) Rua Dr. Marinho de Gusmão, nº 46,
bairro: Centro, por meio da Unidade de Gestão de Credenciados, torna público a Errata 03 - para
Credenciamento de Empresas para integrarem o Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços
de Consultoria e Instrutoria do Sebrae/AL, 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. Alterado item 6 – Cronograma:
DETALHAMENTO

Etapa 1
Inscrição

Etapa 2

Período de inscrição no sistema informatizado.

PRAZO
De 13/11/2017 a 02/04/2018
Até às 18 horas

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição

03/04/2018

Divulgação da listagem de inscrições
finalizadas/pagas.

09/04/2018

Envio da documentação física.

03/04/2018

Divulgação do resultado preliminar da análise
cadastral e da documentação de habilitação jurídica
e qualificação técnica.

09/05/2018

Habilitação
Jurídica e
Qualificação
Prazo para recursos relativos ao resultado do
Técnica
processo de credenciamento
Resultado final do Processo de Credenciamento.
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10 e 11/05/2018
22/05/2018 - após 17 h

2. Alterado subitem 8.16:

Onde se lê:
8.16 - A prestação de serviços ocorrerá mediante demanda do Sebrae e somente iniciará após assinatura
do contrato pelas partes.

Leia-se:
A prestação de serviços ocorrerá mediante demanda do Sebrae e somente iniciará após assinatura do
contrato pelas partes, estando concluído todo o cadastro das empresas credenciadas por este instrumento,
no sistema informatizado de contratação, tão logo o mesmo esteja customizado conforme regras deste
Edital, resultando no cancelamento do Banco de Empresas credenciadas vigentes.

.
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