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AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 

 

A Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração 

Regional do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do 

Edital de Credenciamento nº 001/2017 – Credenciamento de Pessoas Jurídicas e 

Microempreendedores Individuais para integrar o Cadastro de Prestadores de Serviços de 

Assistência Técnica e Gerencial, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os 

demais itens e subitens do referido edital. 

 

 Retirados os itens 2.6 e 2.8 do Edital. 

 

 No item 4.1.6 do Edital: 

Onde se lê: A Pessoa Jurídica poderá indicar tantos profissionais quantos desejar, 
desde que os perfis sejam compatíveis com as ações objeto deste Credenciamento, e 
que os profissionais indicados possuam vínculo funcional, contratual ou sejam sócios 
proprietários. 

Leia-se: A Pessoa Jurídica poderá indicar tantos profissionais quantos desejar, desde 
que os perfis sejam compatíveis com as ações objeto deste Credenciamento, e que os 
profissionais indicados possuam vínculo empregatício (CTPS devidamente assinada) 
ou sejam sócios proprietários. 

 No item 4.2.1, II do Edital: 

Onde se lê: II – Do Microempreendedor Individual: 
a) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 
b) Comprovante de inscrição no Conselho Profissional, se houver; 
c) Comprovante de regularidades fiscal para com a Fazenda Municipal (ISS); 
d) Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (INSS). 
 
Leia-se: II – Do Microempreendedor Individual: 
a) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 
b) Certificado MEI 
c)  Comprovante de regularidades fiscal para com a Fazenda Federal e Municipal; 
d) Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (INSS). 
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 No item 6.1 do Edital: 

Onde se lê: Quando houver demanda, o prestador de serviços será chamado para 
apresentar a documentação de regularidade fiscal e assinar o contrato.  

Leia-se: Quando houver demanda, a empresa prestadora de serviços será chamada 
para apresentar a documentação de regularidade fiscal e assinar o contrato.   

 No item 6.2, letra b do Edital: 

Onde se lê:  b) se microempreendedor individual – comprovante de regularidade fiscal 
com a Fazenda Municipal e com a Seguridade Social (INSS). 

Leia-se:  b) se microempreendedor individual – comprovante de regularidade fiscal 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e com a Seguridade Social (INSS).  

 No item 6.8 do Edital:  

Onde se lê: A Pessoa Jurídica será responsável por indicar o profissional credenciado 
para prestar serviço ao SENAR-AR/TO, seguindo os critérios aqui estabelecidos: 
a) Rodízio entre os profissionais credenciados; 
b) Limite máximo de 120 horas/mês por profissional, sendo que cada consultoria terá 
duração de 4 horas. 
c) Limite máximo de 30 propriedades/mês por profissional;  
d) Proximidade do local da execução dos serviços; 
e) Disponibilidade de agenda e aceite do profissional. 
 
Leia-se: A Pessoa Jurídica será responsável por indicar o profissional credenciado para 
prestar serviço ao SENAR-AR/TO, seguindo os critérios aqui estabelecidos: 
6.8.1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
a) Rodízio entre os profissionais credenciados; 
b) Limite máximo de 120 horas/mês por profissional, sendo que cada consultoria terá 
duração média de 4 horas; 
c) Limite máximo de 30 (trinta) propriedades/mês por profissional; 
d) Disponibilidade de agenda e aceite do profissional. 
 
6.8.2. SERVIÇOS DE SUPERVISÃO 
a) Certificado ou Diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da 
Educação de curso superior em Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia; 
b) Rodízio entre os profissionais credenciados; 
c) Limite máximo de 120 horas/mês por profissional;  
d) Disponibilidade de agenda e aceite do profissional. 
 

 No item 7 do Edital: 

Onde se lê:  7. DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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7.1. O pagamento dos honorários correspondentes aos serviços prestados será de 
R$35,00 (trinta e cinco reais) por hora técnica comprovadamente executada.  

7.1.1.  O valor constante no item 7.1 poderá ser alterado quando o pagamento for 
realizado por verbas oriundas de programas especiais que possuam valores 
específicos. 

7.2. O pagamento dos honorários pelos serviços prestados será efetuado 
diretamente à pessoa jurídica ou ao Microempreendedor Individual, mediante 
apresentação de nota fiscal, após a conclusão dos trabalhos ou nas condições 
estabelecidas no contrato.  

7.3. Os pagamentos somente serão efetuados por depósito em conta corrente, 
mediante apresentação dos seguintes documentos:  

a) nota fiscal preenchida com as seguintes informações: natureza e especificação do 
serviço prestado, período de realização dos serviços; número do contrato; local 
(cidade) da prestação dos serviços; valor total, com a dedução dos impostos devidos; 
banco, n.º da agência e da conta corrente. 

b) relatório da prestação de serviços.  

7.4. Para liquidação dos valores relativos à prestação dos serviços será ainda 
observado o que segue: 

a) o SENAR-AR/TO reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços não 
estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado; 

b) o SENAR-AR/TO poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas 
pelo credenciado em razão de inadimplência contratual. 

c) Caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao 
credenciado e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que 
durar a correção, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o SENAR-AR/TO. 

d) os relatórios de serviços prestados não aprovados pelo SENAR-AR/TO serão 
devolvidos ao credenciado para as correções, acompanhadas dos motivos de sua 
rejeição, recontando-se o prazo para pagamento estabelecido neste Edital, a partir 
da reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu valor.  

e) as despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta do 
credenciado. 

Leia-se:  7. DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. DO SERVIÇO DE CONSULTORIA 
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7.1.1 O pagamento dos honorários correspondentes aos serviços de consultoria 
prestados será de R$35,00 (trinta e cinco reais) por hora técnica comprovadamente 
executada.  

7.1.2.  O valor constante no item 7.1 poderá ser alterado quando o pagamento for 
realizado por verbas oriundas de programas que possuam valores pré -determinados. 

7.2. DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO 

7.2.1. O pagamento dos honorários correspondentes aos serviços de supervisão 
prestados será de R$50,00 (cinquenta reais) por hora técnica comprovadamente 
executada.  

7.2.2.  O valor constante no item 7.2.1 poderá ser alterado quando o pagamento for 
realizado por verbas oriundas de programas que possuam valores pré -determinados. 

7.3. O pagamento dos honorários pelos serviços prestados será efetuado 
diretamente à pessoa jurídica ou ao Microempreendedor Individual, mediante 
apresentação de nota fiscal, após a conclusão dos trabalhos ou nas condições 
estabelecidas no contrato.  

7.4. Os pagamentos somente serão efetuados por depósito em conta corrente, 
mediante apresentação dos seguintes documentos:  

a) nota fiscal preenchida com as seguintes informações: natureza e especificação do 
serviço prestado, período de realização dos serviços; número do contrato; local 
(cidade) da prestação dos serviços; valor total, com a dedução dos impostos devidos; 
banco, n.º da agência e da conta corrente. 

b) relatório da prestação de serviços.  

7.5. Para liquidação dos valores relativos à prestação dos serviços será ainda 
observado o que segue: 

a) o SENAR-AR/TO reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços não 
estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado; 

b) o SENAR-AR/TO poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas 
pelo credenciado em razão de inadimplência contratual. 

c) Caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao 
credenciado e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que 
durar a correção, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o SENAR-AR/TO. 

d) os relatórios de serviços prestados não aprovados pelo SENAR-AR/TO serão 
devolvidos ao credenciado para as correções, acompanhadas dos motivos de sua 
rejeição, recontando-se o prazo para pagamento estabelecido neste Edital, a partir 
da reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu valor.  
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e) as despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta do 
credenciado. 

 

Os interessados deverão acessar o edital de credenciamento no sítio 

http://www.senar-to.com.br. Maiores informações através do telefone (63) 3219-9235.  

                                                                                

   Palmas/TO, 15 de maio de 2017. 

 
 

Rayley Guida de Souza Campos Luzza 
Superitendente 

 

http://www.senar-to.com.br/

