PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 001 / 2022
PROCESSO nº 022/NA/0442
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS / OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP –
PARA NAVEGAÇÃO PATROCINADA/PROCESSAMENTO DE COBRANÇA REVERSA PARA O
AMBIENTE DIGITAL DO SEBRAE-NA.
OPERADORAS APROVADAS NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
A Comissão Técnica do Credenciamento de Operadoras de Telefonia Móvel Pessoal- SMP
informa que, conforme disposto no edital nº 001 / 2022, as operadoras:
• CNPJ: 40.432.544/0001-47 – Claro S.A;
• CNPJ: 02.421.421/0001-11 – Tim S.A; e
• CNPJ: 02.558.157/0001-62 – Telefônica Brasil S.A (Vivo)

encaminharam propostas e documentação para fins de cadastro, as quais atenderam em sua
completude os requisitos das etapas 1 e 2 do Credenciamento, encontrando-se até o momento
dentro do status de habilitadas para assinatura dos Termos de adesão.
O Sebrae informa que procederá a emissão dos Termos de Adesão, que serão inseridos em
Assinador Digital próprio, e entrará em contato com os representantes indicados no
credenciamento para finalização dos trâmites.
O Sebrae informa que procederá aos trâmites internos para homologação do resultado, e, após
o decurso do prazo para apresentação de recursos, a posterior emissão dos Termos de Adesão.
Comissão Técnica para avaliação da documentação relativa ao Credenciamento de
Operadoras de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para prestação de serviços de Navegação
Patrocinada (processamento de cobrança reversa) com foco no ambiente digital Sebrae –
APP.
•
•

LEANDRO PEREIRA DE JESUS (Presidente – membro titular)
MILVA PINHEIRO CAPANEMA (Vice-Presidente – membro titular)

CÓDIGO: 5B-41-6F-55-30-83-42-1D-0F-7B-AF-ED-FE-6A-51-11-9F-09-F4-2C

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
RESULTADO

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=5B-41-6F-55-30-83-42-1D-0F-7BAF-ED-FE-6A-51-11-9F-09-F4-2C acesse o site
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 5B-41-6F-55-30-83-42-1D-0F-7B-AF-ED-FE-6A-51-11-9F-09-F4-2C
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):
 MILVA CAPANEMA - 025.***.***-59 - 19/07/2022 14:47:17

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 177.***.***.**3
 Leandro Pereira de Jesus - 007.***.***-81 - 19/07/2022 14:49:07

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 186.***.***.**0

