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CREDENCIAMENTO PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE INSTRUTORIA PARA EXECUçÃO DE AçÓES REFERENTES AO

TERMO DE CONVÊNIO N9 O2l2022 ENTRE A SECREÍARIA DE ESTADO DA RETOMADA E O SESCOOP/GO

Prestadorês de ServiÇos de lnstrutoÍia oara Execucão de Acões Referentes ao Termo de nio ne O212O22. tiÍmado
entre a Sêcretaria de E âdô dâ Retomada e o SESCOOP/GO. assim com ntuãis aditivos na forma lá

estabelecida.

onde constava (griÍamos)

"5.70. As inÍormoções de orea(s) e subóreo(s) reÍerentes oo proÍissíonal, outônomo ou indicodo, devem ser

comprovados conforme olínea "h" e "k" ocimo e item 5.74, obaixo.

(... )

7.4. Após reolizodo o credenciamento enquonto proÍissiondl outônomo, o credenciodo pode solicítor
olteroçdo de seu credenciomento pqrd ddequoJo à pessoo jurídicd com que posse o monter vínculo. Neste coso, o

pessoo jurídico deve apresentor todo o documentoçõo pertinente e que constd deste Editol, no item 5.9."

Passa a constar (grifamos)

"5.70. As inÍormoções de orea(s) e subáreo(s) reÍerentes oo proÍissionol, autônomo ou indicodo, devem ser

comprovodos conforme olíneo "9" e "!" acimo e item LEL oboixo.

(...)

7.4. Após realizodo o credenciomento enquonto profíssiondl outônomo, o credenciodo pode solicitdr

olteroçdo de seu credenciomento pdru adequáJo à pessoo jurídicd com que posse o monter vínculo. Neste coso, d

pessoa jurídico deve opresentor todo d documentoção pertinente e que consta deste Editol, no item Lg:

Goiânia, 29 de iulh o de 2022.

Jubrair G u tor
Su ente
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RETIFICACÃO AO EDITAL N9 O2l2022

O ServiÇo Nâcional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o ne

07.01-2.268/000|-92, com sede na Avenida H, esquina com Rua 14, ne 550, Jardim Goiás, Goiânia/Go, CEP 74.810-070, em

vista das alteraçôes introduzidas no âmbito normativo do SESCOOP/GO por meio das Resolução ne 1.993/2022, de seu

Conselho Nacional, assim como pela Resolução n"- 073/2022, de seu Conselho Administrativo, torna pública a presente

RET|F|CACÃO AO EDTTAL Ne 02/2022. de 6 de julho de 2022, que abriu as inscrições para credenciamento de

As condiçôes não alteradas por esta ou por outra Retificação permenecem válidas e aplicáveis no âmbito das rêlaçõês

regrâdas pelo Edital ne 0212022.


