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AVISO DE RETICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

 

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 001/2016 – Credenciamento de Pessoas 

Jurídicas 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. 

DO PREÂMBULO 

1. No preâmbulo do Edital de Credenciamento: 

Onde se lê: O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional 

do Tocantins - SENAR- AR/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.253.770/0001-05, 

com sede na Quadra 402 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 1, Lote 1A, 

Caixa Postal 102, Palmas/TO, torna pública a abertura das inscrições para 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para integrar o CADASTRO DE 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, na 

forma estabelecida neste Edital, com fundamento no artigo 25 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do Senar. 

Leia-se: O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do 

Tocantins - SENAR- AR/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.253.770/0001-05, com 

sede na Quadra 402 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 1, Lote 1A, Caixa 

Postal 102, Palmas/TO, torna pública a abertura das inscrições para 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E MICROEMPREENDEDORES  

INDIVIDUAIS para integrar o CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, na forma estabelecida neste Edital, com 

fundamento no artigo 25 do Regulamento de Licitações e Contratos do Senar 

2. No item 4 do Preâmbulo: 

Onde se lê: Todas as pessoas jurídicas habilitadas no processo de credenciamento 

serão inseridas no Cadastro de Prestadores de Serviços de Assistência Técnica e 

Gerencial do SENAR-AR/TO, estando aptos a prestar serviços quando demandados.  

Leia-se: Todas as pessoas jurídicas e microempreendedores individuais habilitados 

no processo de credenciamento serão inseridos no Cadastro de Prestadores de 

Serviços de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR-AR/TO, estando aptos a 

prestar serviços quando demandados.  

3. No item 6 do Preâmbulo:  
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Onde se lê: Os itens apresentados no presente Edital, salvo disposição contrária, 

referem-se única e exclusivamente ao Credenciamento de pessoas jurídicas para 

atuar nas ações de Assistência Técnica e Gerencial. 

Leia-se: Os itens apresentados no presente Edital, salvo disposição contrária, 

referem-se única e exclusivamente ao Credenciamento de pessoas jurídicas e 

microempreendedores individuais para atuar nas ações de Assistência Técnica e 

Gerencial. 

DO OBJETO 

4. No item 1, subitem 1.1. do Edital de Credenciamento: 

Onde se lê: Este Edital tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS para integrar o cadastro de prestadores de serviços de ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E GERENCIAL do SENAR-AR/TO, que poderão ser chamados quando 

houver demanda. O Credenciamento não gerará para os credenciados qualquer direito 

de contratação. 

Leia-se:  Este Edital tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS e de MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS para integrar o cadastro 

de prestadores de serviços de ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL do SENAR-

AR/TO, que poderão ser chamados quando houver demanda. O Credenciamento não 

gerará para os credenciados qualquer direito de contratação. 

DAS CONDIÇOES PARA CREDENCIAMENTO 

5. No item 2, subitem 2.1. do Edital de Credenciamento: 

Onde se lê: Poderão ser credenciados Pessoas Jurídicas legalmente estabelecidas 

no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato social seja pertinente e 

compatível com o objeto deste Credenciamento, ligados à área de prestação de 

serviços técnicos para o setor agropecuário, que comprovem qualificação técnica e 

habilitação para execução dos serviços, observadas as regras deste Edital.                                                      

Leia-se: Poderão ser credenciados Microempreendedores Individuais e Pessoas 

Jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou 

contrato social seja pertinente e compatível com o objeto deste Credenciamento, 

ligados à área de prestação de serviços técnicos para o setor agropecuário, que 

comprovem qualificação técnica e habilitação para execução dos serviços, observadas 

as regras deste Edital.    

6. No item 2, subitem 2.2., alínea “d” do Edital de Credenciamento: 

Onde se lê: sejam constituídas na forma de Ongs, Associações, MEI – 

Microempreendedor Individual, Institutos, entidades representativas de profissionais ou 
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trabalhadores como sindicatos, conselhos de categorias ou de classes e associações 

ligadas ao exercício da profissão. 

Leia-se: sejam constituídas na forma de Ongs, Associações, Institutos, entidades 

representativas de profissionais ou trabalhadores como sindicatos, conselhos de 

categorias ou de classes e associações ligadas ao exercício da profissão. 

DA HABILITAÇÃO 

7. No item 4, subitem 4.1.1. do Edital de Credenciamento: 

Onde se lê: A Pessoa Jurídica que desejar participar do processo de credenciamento 

deverá inscrever-se acessando o edital no site do SENAR-AR/TO 

http://credenciamento.senar-to.com.br e preenchendo o formulário (Dados 

Cadastrais e Currículo Profissional), durante todo o período que o edital permanecer 

aberto para inscrição. 

Leia-se: A Pessoa Jurídica ou o Microempreendedor Individual que desejar 

participar do processo de credenciamento deverá inscrever-se acessando o edital no 

site do SENAR-AR/TO http://credenciamento.senar-to.com.br e preenchendo o 

formulário (Dados Cadastrais e Currículo Profissional), durante todo o período que o 

edital permanecer aberto para inscrição. 

8. No item 4, subitem 4.1.3. do Edital de Credenciamento: 

Onde se lê: Após o cadastramento no site, a pessoa jurídica deverá aguardar o 

contato, por e-mail, quando serão solicitados os demais documentos necessários, 

para só a partir do recebimento destes ser concluída a inscrição.   

Leia-se: Após o cadastramento no site, a pessoa jurídica ou o Microempreendedor 

Individual deverá aguardar o contato, por e-mail, quando serão solicitados os 

demais documentos necessários, para só a partir do recebimento destes ser concluída 

a inscrição.            

9. No item 4, subitem 4.1.5. do Edital de Credenciamento:                                                                                                        

Onde se lê: Somente poderão participar deste processo Pessoas Jurídicas legalmente 

estabelecidas no País, cujo objeto social presente no Estatuto ou Contrato Social, 

especifique atividade pertinente e compatível com os perfis das atividades do objeto 

deste Credenciamento. 

Leia-se: Somente poderão participar deste processo Pessoas Jurídicas legalmente 

estabelecidas no País, cujo objeto social presente no Estatuto ou Contrato Social, ou 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (no caso do 

Microempreendedor Individual – MEI), especifique atividade pertinente e compatível 

com os perfis das atividades do objeto deste Credenciamento. 

http://credenciamento.senar-to.com.br/
http://credenciamento.senar-to.com.br/
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10. No item 4.2, subitem 4.2.1. do Edital de Credenciamento:   

Acrescenta-se: 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). 

11. No item 4.2, subitem 4.2.6. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens 

anteriores ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e 

quantidades estipuladas, implicará na automática exclusão da Pessoa Jurídica. 

Leia-se: A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores 

ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades 

estipuladas, implicará na automática exclusão da Pessoa Jurídica ou do 

Microempreendedor Individual. 

12. No item 4.2, subitem 4.2.10. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: Durante a análise documental, se constatada alguma irregularidade, o 

SENAR-AR/TO poderá notificar a pessoa jurídica, concedendo prazo de 2 (dois) dias 

úteis para sua regularização.  

Leia-se: Durante a análise documental, se constatada alguma irregularidade, o 

SENAR-AR/TO poderá notificar a pessoa jurídica ou Microempreendedor Individual, 

concedendo prazo de 2 (dois) dias úteis para sua regularização. 

DOS PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO 

13. No item 5, subitem 5.2.2. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: Durante a capacitação os inscritos serão avaliados pela equipe técnica do 

SENAR-AR/TO e somente após a conclusão desta fase, havendo aprovação, a 

Pessoa Jurídica será credenciado. 

Leia-se: Durante a capacitação os inscritos serão avaliados pela equipe técnica do 

SENAR-AR/TO e somente após a conclusão desta fase, havendo aprovação, a 

Pessoa Jurídica ou o Microempreendedor Individual será credenciado. 
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14. No item 5, subitem 5.2.3. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: Todas as despesas decorrentes da participação no processo de 

credenciamento correrão por conta da pessoa jurídica inscrito. 

Leia-se: Todas as despesas decorrentes da participação no processo de 

credenciamento correrão por conta da pessoa jurídica ou Microempreendedor 

Individual inscrito. 

15. No item 5, subitem 5.2.4. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: Após a conclusão das fases de seleção, as pessoas jurídicas 

consideradas aptas serão comunicadas. 

Leia-se: Após a conclusão das fases de seleção, as pessoas jurídicas e os 

Microempreendedores Individuais considerados aptos serão comunicados. 

DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

16. No item 6, subitem 6.2. do Edital de Credenciamento:   

Acrescenta-se: b) se microempreendedor individual – comprovante de 

regularidade fiscal com a Fazenda Municipal (ISS) e com a Seguridade Social (INSS). 

DO VALOR, FORMA E CONDIÇOES PARA PAGAMENTO 

17. No item 7, subitem 7.2. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: O pagamento dos honorários pelos serviços prestados será efetuado 

diretamente à pessoa jurídica, mediante apresentação de nota fiscal, após a conclusão 

dos trabalhos ou nas condições estabelecidas no contrato.  

 

Leia-se: 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.  

DO DESCREDENCIAMENTO 

18. No item 9, subitem 9.1. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: A pessoa jurídica ou o profissional por ela indicado, poderão ser 

descredenciados quando:  
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Leia-se: A pessoa jurídica ou o profissional por ela indicado, bem como o 

microempreendedor individual, poderão ser descredenciados quando:  

DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

19. No item 10, subitem 10.9. do Edital de Credenciamento:   

Onde se lê: Todas as pessoas jurídicas que, ao final do processo de credenciamento, 

demonstrarem capacidade técnica integrarão o Cadastro na condição de credenciados 

para prestar serviços de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR-AR/TO, 

inexistindo número mínimo ou máximo de credenciados.  

 

Leia-se:Todas as pessoas jurídicas e Microempreendedores Individuais que, ao 

final do processo de credenciamento, demonstrarem capacidade técnica integrarão o 

Cadastro na condição de credenciados para prestar serviços de Assistência Técnica e 

Gerencial do SENAR-AR/TO, inexistindo número mínimo ou máximo de credenciados.  

  

                                                                                               

                                                                                 Palmas – TO, 1º de março de 2016. 

 

 

Rayley G. S. Campos Luzza 

Superintendente  


