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Informações Gerais 

 Após a divulgação do resultado preliminar, a empresa terá o prazo de até 02 (dois) 

dias úteis para apresentação de questionamentos/recursos. 

 Todos os questionamentos/recursos serão dirigidos a EGaion Consultoria, por meio 

do endereço eletrônico www.egaion.com.br/faleconosco e não terão efeito 

suspensivo. Não será disponibilizado formulário ou modelo para tal procedimento.  

 As pendências deverão ser consultadas diretamente no sistema informatizado do 

Sebrae/PE – SEBRAETEC. 

 Documentos complementares deverão ser inseridos no sistema informatizado do 

Sebrae/PE – SEBRAETEC até 01/11/2019, impreterivelmente. 

 

 

 

 

http://www.egaion.com.br/faleconosco


 

                                                                                                              
 
 

Orientações para regularização pendências 

 

1) Comprovação de Experiência da Pessoa Jurídica 

a. Os documentos inseridos na Aba “Atestados” foram analisados 

considerando as áreas/subáreas/tipo de serviço previstos para 

cadastramento, conforme subitem 1.3 e Anexo II do Edital 01/2019. Desta 

maneira, se as informações apresentadas estiverem divergentes, foi 

solicitado ajuste. 

b. Se a empresa não apresentou atestado e/ou relato de experiência, ou 

apresentou com alguma divergência/ inconsistência, será necessário o 

ajuste para que possa ser considerada aprovada nas áreas/subáreas/tipo de 

serviço para as quais se inscreveu. 

c. Quando constatada alguma irregularidade de atestado de capacidade 

técnica, a empresa foi notificada com uma observação para ajuste; sendo 

assim, deverá verificar na Aba “Atestados” qual opção necessita de ajuste e 

realizar o procedimento a seguir: 

1.  Acessar a Aba “Áreas Temáticas” 

2. Selecionar as opções que precisam ser ajustadas 

3. Retornar à Aba “Atestados” 

4. Clicar em “Carregar áreas para incluir Atestados 

5. Anexar o documento solicitado no ajuste (Podendo ser um 

novo atestado e/ou relato de experiência) 

6. Clicar em “Adicionar” para que o documento seja inserido 

para nova análise  

 

Importante: Apenas a comprovação da experiência exigida não habilita a empresa 

para a prestação de serviços, sendo assim, caso seja constatada pendência de 

alguma outra documentação exigida em edital, que não seja sanada no período 

destinado para a regularização, a empresa não será aprovada no processo. 

 



 

                                                                                                              
 
 

2) Relato de Experiência da Pessoa Jurídica 

a. As empresas que não apresentaram ou apresentaram com divergência os 

relatos de experiência (solicitados no Anexo II) poderão regularizar a 

situação anexando novos arquivos na Aba “Atestados” na respectiva 

área/subárea/tipo de serviços da qual foi notificado (vide orientações acima 

no item 1 - Comprovação de Experiência da Pessoa Jurídica). 

 

3) Seleção de áreas/subáreas/tipo de serviços 

a. As opções de áreas/subáreas/tipo de serviço que não constam disponíveis 

para cadastramento no Edital 01/19 e que, por ventura, tenham sido 

selecionadas pela empresa, não foram analisadas e foram consideradas 

reprovadas. 

b. A empresa não poderá realizar inclusão/substituição de áreas/subáreas/tipo 

de serviços no período destinado à complementação de documentos, 

apenas poderá providenciar os ajustes de documentos solicitados, conforme 

análise realizada. 

c. Caso a empresa tenha selecionado APENAS áreas/subáreas/tipo de serviço 

não previstas no Edital 01/19, para este cadastramento, foi considerada 

automaticamente reprovada.  

d. Se a empresa não selecionou NENHUMA área/subárea/tipo de serviços no 

momento da inscrição, também foi automaticamente reprovada no processo, 

devendo aguardar próximo edital para participação. 

 

4) Certidões de Regularidade Fiscal 

a. As empresas enviaram certidões vencidas, no momento da inscrição, foram 

notificadas (vide Aba “Histórico”) e deverão anexar novo documento 

atualizado e com a validade em vigor. 

b. Para anexar nova certidão a empresa deverá acessar a Aba “Certidões”, 

selecionar no campo “Tipo” a certidão que será atualizada, escolher o 

arquivo e clicar em “Adicionar”. 

 



 

                                                                                                              
 
 

5) Documentos de Habilitação Jurídica, Qualificação Econômica e Comprovação de 

Capacidade Operacional 

a. As empresas que apresentaram pendências relacionadas aos itens acima 

foram notificadas (vide Aba “Histórico”) e deverão regularizar a situação 

inserindo novos documentos na Aba “Anexos”. 

b. Deverão inserir no campo “Descrição” o nome do documento que estão 

incluindo e adicioná-lo para nova análise. 

 

6) Equipe Técnica 

a. Indicação: As empresas que não enviaram ou enviaram com irregularidades 

o Anexo II – Solicitação de Cadastramento da Pessoa Jurídica foram 

notificadas e deverão reenviar o documento, caso contrário, serão 

consideras reprovadas no processo. 

b. Pendências: Os profissionais da Equipe Técnica que apresentaram qualquer 

tipo de pendência foram notificados através da Aba  “Histórico” e deverão 

inserir novos documentos na Aba “Anexos” para nova análise. 

c. Reprovações: Profissionais que não apresentaram a formação mínima 

exigida pelo edital foram considerados reprovados. 

d. A empresa não poderá indicar/substituir novos profissionais no período 

destinado ao envio de documentos complementares, serão considerados 

para o processo apenas aqueles indicados no Anexo II encaminhado no 

momento da inscrição. Para indicação/substituição de novos profissionais 

deverá aguardar processo específico para tal. 

 

7) Objeto Social / Ramo de atividade 

a. As empresas que não apresentaram o ramo de atividade ou objeto social 

pertinente e compatível com o objeto do Edital 01/2019, bem como em 

conformidade com o previsto no Capitulo 2 do edital, foram notificadas, 

conforme orientações inseridas na Aba “Histórico”. 



 

                                                                                                              
 
 

b. Para regularização desta pendência, a empresa deverá enviar novos 

documentos (contrato social, CNPJ – CNAE, etc), que estejam adequados 

para a prestação de serviços prevista no Edital 01/2019. 

c. O novo documento para a referida adequação deve ser inserido na Aba 

“Anexos”. 

Atenção: A não adequação do Objeto Social impossibilita a aprovação da empresa, 

sendo assim, mesmo que tenham apresentado toda a documentação exigida e 

comprovada a experiência necessária não poderá ser aprovada. 

 

8) Empresas reprovadas  

a. Foram consideradas automaticamente reprovadas as empresas: 

1. Individuais; 

2. Não anexaram nenhum documento; 

3. Se inscreveram apenas para áreas/subáreas/tipo de serviços 

não previstos para cadastramento do Edital 01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              
 
 

Resultado Preliminar da Habilitação 

 

 

EMPRESAS APROVADAS 

BIOFABRICA MOSCAMED BRASIL 

 

 

EMPRESAS PENDENTES 

ACTION TECNOLOGIA EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO  

ALMEIDA DAMACHADO SERVIÇOS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 

BR - GAP COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA TÍTULO DO 

CENTRO VETERINARIO DA CAXANGA LTDA 

DDEO TECNOLOGIA LTDA ME 

EASY SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 

FRC CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME 

FREIRE E BARBOSA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

ID3A MODELAGEM E IMPRESSÃO 3D LTDA 

INSTITUTO CHÃO VIVO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

INSTITUTO DO VINHO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

MONTEIRO ALVES LTDA ME 

MPA CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA 

PROGENS BIOTECNOLOGIAS EM REPRODUÇÃO ANIMAL 

SBC - SERVIÇO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÕES LTDA 

SEIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 

SWQUALITY CONSULTORIA E SISTEMAS 

UPDECISION DESENVOLVIMENTO E INOVACAO LTDA 

 



 

                                                                                                              
 
 

 

 

 

EMPRESAS REPROVADAS 

BLEYSON CAVALCANTI MOREIRA 

HM CURSOS E FORMAÇÃO EM VAREJO LTDA ME 

HORT AGRO DO VALE TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DAS CADEIAS BIOSSUTENTÁVEIS 

PRISCILA DE SOUZA HORACIO 31307218865 

 


