COMUNICADO 04
ERRATA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2019
SEBRAE/GO

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E/OU INSTRUTORIA

Goiânia, 20 de agosto de 2019.

Foram retificados os seguintes itens no Edital de Credenciamento 01/2019 SEBRAE/GO

Onde se lê:
7. CRONOGRAMA

7.1. Os resultados das etapas ou qualquer alteração neste Edital serão divulgados no site
www.metropolesolucoes.com.br, conforme detalhamento abaixo:

Edital

Etapa 1

DETALHAMENTO

PRAZO/HORÁRIO*

Data de publicação e Abertura do
Edital

10/05/2019

Até 24 de julho às 23h59

Período de inscrição

Inscrição
de

29/07/2019 - após 12h00

Divulgação do resultado preliminar
da análise do relato de experiência
e da documentação

20/08/2019 - após 12h00

Prazo para apresentação de
recurso relativo ao resultado da
Habilitação Jurídica e Qualificação
Técnica
ou
documentação
complementar/substitutiva
conforme indicado no portal do
credenciado, no item respectivo à
análise de cada documentação
inserida.

21 a 27/08/2019 até às 23h59

Divulgação
da
listagem
inscrições finalizadas

Etapa 2
Habilitação
Jurídica e Fiscal
e
Qualificação
Técnica

Prazo
de
resposta
questionamentos

Lista definitiva
habilitadas

das

aos

empresas

De 28/08 a 10/09/2019 até às 23h59

16/09/2019 - após 12h00

Resultado final do Processo de Credenciamento

19/09/2019 - após 12h00

Homologação do Resultado

24/09/2019 - após 12h00

*Horário de Brasília

Leia-se:
7. CRONOGRAMA

7.1. Os resultados das etapas ou qualquer alteração neste Edital serão divulgados no site
www.metropolesolucoes.com.br e www.sebraego.com.br conforme detalhamento abaixo:
DETALHAMENTO

PRAZO/HORÁRIO*

Divulgação do resultado preliminar
da análise do relato de experiência
e da documentação

02/09/2019 - após 12h00

Prazo para apresentação de
recurso relativo ao resultado da
Habilitação Jurídica e Qualificação
Técnica
ou
documentação
complementar/substitutiva
conforme indicado no portal do
credenciado, no item respectivo à
análise de cada documentação
inserida.

03 a 09/09/2019 até às 23h59

Edital

Etapa 2
Habilitação
Jurídica e Fiscal
e
Qualificação
Técnica

Prazo
de
resposta
questionamentos

Lista definitiva
habilitadas

das

aos

empresas

De 10/09 a 23/09/2019 até às 23h59

30/09/2019 - após 12h00

Resultado final do Processo de Credenciamento

03/10/2019 - após 12h00

Homologação do Resultado

08/10/2019 - após 12h00

*Horário de Brasília

