
 

 

 

 

 
 
 

 
EDITAL DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DO SENAR-AR/MT 001/2015 

 
 
 
 
 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO 
GROSSO, inscrito no CNPJ/MT sob o nº 04.264.173.0001-78, com sede na Rua Engenheiro Edgard 
Prado Arze, s/n, Quadra 01, Setor A, Centro Político Administrativo, por intermédio da Gerência de 
Educação Profissional Rural – GEPRO, torna público que estão abertas as inscrições para 
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS, na forma estabelecida neste Edital, com fundamento no 
art. 10, “caput” do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, aprovado pela Resolução nº 
001/CD, de 22 de fevereiro de 2006, e pelas disposições deste edital e de seus anexos, bem como 
pelas condições seguintes: 
 
As inscrições para o processo de credenciamento deverão ser realizadas por intermédio do seguinte 
endereço eletrônico: www.senarmt.org.br/credenciamento  
 
1. DO OBJETO 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para integrar o cadastro de Prestadores de 
Serviços de Instrutoria e Treinamento do SENAR-AR/MT, no desenvolvimento de Ações de Formação 
Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e Programas Especiais (PE), conforme ANEXO I – 
QUADRO DE PERFIS E ATRIBUIÇÕES PARA INSTRUTORES, e com as regras definidas neste 
Edital.  
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar deste procedimento Pessoas Jurídicas que possuam Objeto Social compatível 
com o objeto deste Credenciamento ou Cooperados vinculados a Cooperativas ligados à área 
de Instrutoria, Educação e/ou afins que comprovem qualificação técnica e habilitatória para execução 
dos serviços, observadas as condições inerentes a este Edital. 
 
3. DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO 
3.1. A Pessoa Jurídica ou Cooperado que desejar participar do processo de credenciamento deverá 
inscrever-se, acessando o edital no site do SENAR (www.senarmt.org.br/credenciamento), 
preenchendo o formulário (Currículo dos profissionais indicados); 
3.2. O SENAR-AR/MT não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos 
de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 
3.3. 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 ou Cooperados à 
Cooperativas de Profissionais ligados à área de Instrutoria, Educação e/ou afins, legalmente 
constituídas;  
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3.4. A Pessoa Jurídica poderá indicar tantos profissionais quantos desejar, desde que os perfis 
sejam compatíveis com aqueles definidos no Anexo I deste Edital e os profissionais indicados que 
possuam vínculo, funcional, contratual ou seja sócio proprietário, ou aquele que seja vinculado a uma 
Cooperativa; 
3.5. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do profissional, 
dispondo o SENAR-AR/MT do direito de excluir deste processo de Credenciamento aquele que não 
preencher os dados solicitados de forma completa e correta; 
3.6. A simples participação no presente Processo de Credenciamento evidencia ter o candidato 
examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e 
com eles haver concordado; 
3.7. O fato de ter se habilitado no presente Processo de Credenciamento não implica que o 
profissional necessariamente será chamado prestar serviço ao SENAR-AR/MT, ficando a 
critério da Instituição sua convocação, conforme os princípios que regem o Credenciamento; 
3.8. Após atendimento a todos os requisitos descritos acima, o SENAR/AR-MT convocará, 
através do e-mail cadastrado, os selecionados a participarem do procedimento de Habilitação 
Técnica. 
 
4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
4.1.  Os profissionais selecionados para participar desta etapa, devidamente ligados a Pessoas 
Jurídicas ou Cooperativas, deverão seguir as regras expostas por este Edital; 
4.2.  A Habilitação Técnica dos profissionais pré-selecionados será realizada pela Gerência 
de Educação Profissional Rural – GEPRO, mediante a realização de entrevista, sendo esta fase 
de caráter eliminatório, e será composta das seguintes fases:  
4.2.1. CAPACITAÇÃO: O candidato participará do treinamento metodológico realizado pelo SENAR-
AR/MT segundo metodologia própria de ensino, sendo que, ao final, será realizada sua avaliação;  
4.2.2. Os profissionais que não obtiverem aprovação nesta etapa não passarão para a etapa 
seguinte do processo de credenciamento, sendo considerados inaptos; 
4.2.3. BANCA: O candidato deverá ministrar um evento com duração de, até, 04 horas sobre o tema 
do treinamento que se candidata, conforme a programação da Instituição; 
4.2.4. Os profissionais que não obtiverem aprovação neste item serão considerados inaptos; 
4.3. O custeio com hospedagem e deslocamento, quando necessário, correrá por conta do 
candidato 
4.4. Após a conclusão desta fase, sendo o(s) Candidato(s) considerado aprovado(s), passará(ão) 
pela Avaliação dos documentos. 
 
5. DA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 
5.1. Consiste na análise da experiência do profissional indicado pela Pessoa Jurídica ou do 
Cooperado devidamente ligado à uma Cooperativa para o processo de Credenciamento; 
5.2. Os habilitados na fase anterior deverão enviar ao SENAR-AR/MT aos cuidados da Gerência de 
Educação Profissional Rural – GEPRO, os seguintes documentos, no prazo de até 30 dias: 
5.2.1. Currículo de todos os profissionais indicados, conforme modelo proposto pelo SENAR-
AR/MT; 
5.2.2. Comprovantes de escolaridade: cópia – frente e verso – de diploma, certificado ou qualquer 
outro documento formal emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecido pelo Ministério da 
Educação; 
5.2.3. Comprovante de regularidade junto ao respectivo órgão de classe; 



 

 

 

 

5.2.4. Documentos que comprovem a experiência exigida, conforme perfis descritos no ANEXO I, tais 
como: certificados de aulas/palestras proferidas, carteira de trabalho (página de identificação, páginas 
que comprovem a admissão, o desligamento e a função ocupada), contratos de prestação de 
serviços/ notas fiscais cujos serviços e nome do profissional estejam especificados e outros; 
5.3. Além da documentação relacionada acima, as Pessoas Jurídicas, ao qual o profissional está 
ligado, deverão apresentar, para fins de habilitação, a seguinte documentação: 
5.3.1. Contrato social (primeira e última alteração) ou Estatuto Social (primeira e última alteração), 
devidamente registrado no órgão competente; 
5.3.2. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) - 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp); 
5.3.3. Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.  
5.3.4. Comprovante de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 
(http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/CNDFISCO/CNDFISCO.HTML); 
5.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pela Justiça do Trabalho. 
5.3.6. Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF) 
– (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); 
5.4. Caso o profissional seja vinculado a Empresa ou Cooperativa já constante no cadastro de 
prestadores de serviços do SENAR-AR/MT e a documentação esteja válida e completa será exigido 
apenas a prova de vínculo; 
5.5. Em se tratando de Cooperativa, deverá ser apresentada a Certidão de Regularidade emitida 
pela representação regional da OCB – Organização das Cooperativas do Brasil; 
5.6. As Empresas Prestadoras de Serviços Credenciadas deverão apresentar apólice de seguro de 
vida se seus profissionais habilitados. 
5.7. Todos os documentos apresentados serão analisados com base nas informações e dados 
neles constantes, sendo facultada a solicitação de esclarecimentos complementares. As respostas e 
informações complementares dos profissionais deverão ser prestadas sempre por escrito e nos 
prazos fixados. 
5.8. Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de inexistência de débito 
deverão estar no prazo de validade neles consignados. Na falta desta informação serão 
considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados, inclusive da emissão, aprovação ou da data 
de assinatura, pela autoridade.  
5.9. Após a conclusão das fases de seleção, os profissionais considerados aptos serão 
comunicados pela Gerência de Educação Profissional Rural – GEPRO e passarão para a Habilitação 
Jurídica. 
 
6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.1. 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 Credenciamento ou Cooperados à Cooperativas de 
Profissionais ligados à área de Instrutoria, Educação e/ou afins;  
6.2. A Pessoa Jurídica poderá indicar tantos profissionais quantos desejar desde que os perfis 
sejam compatíveis com aqueles definidos no Anexo I deste Edital, e que possuam vínculo formal de 
sociedade, funcional ou contratual, ou aquele que seja vinculado a uma Cooperativa; 
6.3. Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, o SENAR-AR/MT poderá realizar consulta online aos sites dos órgãos 
responsáveis pela emissão dos mesmos. 
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6.4. 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 desclassificação da Pessoa Jurídica. 
 
7. DOS VALORES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. Segue abaixo a TABELA DE VALORES DA HORA/TÉCNICA para INSTRUTORES: 
TABELA DE VALORES SENAR-AR/MT 
HORA AULA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL 
FUNDAMENTAL 35,54 
MÉDIO 39,47 
SUPERIOR 46,08 
PÓS-GRADUADO 50,69 
MECANIZAÇÃO AGRICOLA 60,00 

   TABELA DE VALORES SENAR-AR/MT 

HORA AULA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS 

PROMOÇÃO SOCIAL 
FUNDAMENTAL 33,38 
MÉDIO 37,07 
SUPERIOR 43,28 
PÓS-GRADUADO 47,61 

 
8. DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS  
8.1. Os habilitados na fase Técnica e Jurídica serão convocados para prestar serviços à medida 
que surjam as demandas, em conformidade com a área de atuação na qual foi credenciado 
selecionado e com a localidade de realização dos treinamentos. 
8.2. O prestador de serviço atuara conforme sua área de atuação (formação profissional) e afins. 
 
9. DOS PAGAMENTOS 
9.1. Os pagamentos serão efetuados, mediante crédito em conta bancária indicado pela pessoa 
jurídica Credenciada, conforme Calendário de Pagamento da Instituição.  
9.2. Para liquidação dos valores relativos à prestação dos serviços será ainda observado o que 
segue: 
9.2.1. O SENAR-AR/MT reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços não estiverem 
sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado; 
9.2.2. O SENAR-AR/MT poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pelo 
Credenciado em razão da inadimplência nos termos do contrato. 
9.2.3. Caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao Credenciado 
para o devido ajuste, e o prazo de pagamento será prorrogado conforme Calendário de Pagamento 
divulgado pela Instituição, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o SENAR-AR/MT.  
9.2.4. Os relatórios de serviços prestados não aprovados pelo SENAR-AR/MT serão retidos para que 
o Credenciado faça as devidas correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, e o prazo de 



 

 

 

 

pagamento será prorrogado conforme Calendário de Pagamento divulgado pela Instituição, não 
ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o SENAR-AR/MT. 
9.3. O CREDENCIADO deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a atualização da Certidão 
Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS, do Certificado de Regularidade Fiscal - CRF de 
situação junto ao FGTS, emitida pela Caixa Econômica e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhista 
– CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho (TST), sob pena de violação ao disposto no art. 194, § 3° 
da Constituição Federal. 
  
10.  DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
10.1. Sem prejuízo das disposições contidas neste Edital, são deveres das Empresas Credenciadas: 
10.1.1. Desenvolver as atividades, conforme descrito no objeto desse Edital e seus Anexos; 
10.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos técnicos do 
SENAR-AR/MT; 
10.1.3. É da exclusiva responsabilidade do Credenciado a obtenção da competente cessão de 
direitos do autor e conexos em favor do SENAR-AR/MT, junto às pessoas envolvidas na elaboração 
dos serviços objeto da contratação, sob pena de vir a responder pela integralidade dos prejuízos que 
o não cumprimento desta sua obrigação vier a ocasionar ao SENAR-AR/MT;  
10.1.4. Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade os serviços necessários à realização do objeto 
deste Contrato; 
10.1.5. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução 
dos serviços prestados; 
10.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados ao SENAR-AR/MT ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do serviço; 
10.1.7. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste 
Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste Edital tenha que ser apresentada 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o SENAR-AR/MT;  
10.1.8. Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso, em decorrência da 
prestação dos serviços, no que tange a documentos e textos e quaisquer outras; 
10.1.9. Manter sigilo de login e senha fornecidos pelo SENAR-AR/MT para acesso ao Sistema, com 
os quais poderá tomar conhecimento da programação e efetuar o relatório de ação concluída das 
ações/atividades;  
10.1.10. Cumprir as normas do Catálogo de Eventos e da Série Metodológica do SENAR. 
10.1.11. Ministrar o evento educacional conforme Plano Instrucional; 
10.1.12. Comunicar a empresa prestadora de serviço ou Cooperativa a qual é vinculado, bem 
como ao SENAR-AR/MT, (por meio do Sistema), o ACEITE ou RECUSA aos eventos 
programados, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da agenda de eventos. 
Parágrafo Único. Caso não haja manifestação de ACEITE ou RECUSA, no prazo do Item 
anterior, o SENAR-AR/MT considerará ACEITE a agenda encaminhada (gostaria que fosse 
revista essa cláusula).  
10.1.13. Comunicar as entidades envolvidas na realização do evento educacional (parceiros 
cooperados do SENAR-AR/MT e outros) as não conformidades que possam inviabilizar a realização 
do evento. 
10.1.14. Iniciar o treinamento no horário previsto para inicio da ação/atividade, cumprindo o número 
de horas/aula planejadas; 
10.1.15. Programar-se para que o número de horas/aula não ultrapassem 08 horas diárias, a fim de 
respeitar-se o limite físico dos participantes do evento, sob pena de advertência. 



 

 

 

 

10.1.16. Conferir os recursos instrucionais enviados pelo SENAR-AR/MT comunicando ao parceiro 
cooperado e ao SENAR-AR/MT, caso haja falta de algum item; 
10.1.17. Conferir os recursos instrucionais de responsabilidade do parceiro, comunicando ao mesmo 
e ao SENAR-AR/MT, caso haja falta de algum item;  
10.1.18. Disponibilizar os materiais e produtos resultantes de cada evento aos parceiros; 
10.1.19. Responsabilizar-se pela sua hospedagem e alimentação durante o evento, salvo em casos 
onde o local de realização do evento não ofereça a estrutura necessária, onde o parceiro se 
responsabilizara pela providencia; 
10.1.20. É vedado hospedar-se na casa de participante do evento, salvo quando o evento for 
realizado em local que não apresenta estrutura hoteleira;  
10.1.21. Utilizar as vestimentas disponibilizadas pelo SENAR-AR/MT, com a identificação de 
Instrutor Credenciado, durante a realização do evento educacional; 
10.1.22. Zelar pelas dependências, instalações e equipamentos, bem como por todo o material 
disponibilizado no local de realização do evento; 
10.1.23. Zelar pela saúde e segurança dos participantes do evento, adotando medidas e normas de 
segurança do trabalho, bem como, exigindo a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
sempre que a atividade requerer; 
10.1.24. Utilizar o banner institucional, exposto no local de realização dos eventos, bem como todo e 
qualquer material de divulgação fornecido pelo SENAR-AR/MT.  
10.1.25. Zelar pela guarda e conservação de todo e qualquer material permanente fornecido pelo 
SENAR-AR/MT. 
10.1.26. Participar de reuniões, encontros, seminários técnico-metodológico, quando solicitados pela 
empresa prestadora de serviço junto ao SENAR-AR/MT; 
10.1.27. Manter seu cadastro (dados pessoais, certificados/diplomas, comprovante de endereço, 
telefone fixo, celular, e-mail) atualizado perante a empresa prestadora de serviço e o SENAR-AR/MT; 
10.1.28. Entregar o relatório da Relatório de Ação Concluída digitalizado no sistema “Senar nas 
Nuvens” e Relatório de Ação Concluída física no SENAR-AR/MT, que deverá estar composto por: 
capa de identificação do evento, folha de presença e avaliação dos participantes, no prazo de 10 
(dez) dias, contados a partir da data de conclusão de cada evento. 
10.1.29. Em caso de evento cancelado, entregar o relatório de ação concluída emitido via Sistema 
composto por: capa de identificação do evento e relatório de ação concluída assinado, no prazo de 10 
(dez) dias, contados a partir da data do cancelamento de cada evento. 
10.1.30. Nas horas destinadas à realização do curso o CREDENCIADO deve abster-se de realizar 
atividade comercial de qualquer natureza. 
 
11.  DAS OBRIGAÇÕES DO SENAR-AR/MT 
11.1. Supervisionar a realização dos Eventos através dos Supervisores das Regionais ou demais 
funcionários autorizados para fazê-lo. 
11.2. Proporcionar as facilidades necessárias para que o Credenciado possa desempenhar os 
serviços dentro das normas estabelecidas. 
11.3. Notificar a Empresa Prestadora de Serviços, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 
11.4. Fornecer ao CREDENCIADO, por intermédio do Sistema, os arquivos contendo os Eventos a 
serem executados, quando for o caso. 



 

 

 

 

11.5. Efetuar o pagamento às Empresas Credenciadas dos eventos previamente programados e que 
foram cancelados, desde que o SENAR-AR/MT não tenha comunicado o cancelamento com no 
mínimo 10 dias de antecedência à data programada para o inicio do evento. 
11.6. Efetuar o pagamento às Empresas Credenciadas no montante de 30% (trinta por cento) sobre 
o valor do evento, quando o mesmo não se realizar por motivo de força maior e o Instrutor não for 
comunicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias à data programada para o inicio do evento. 
11.7. Caso o Credenciado seja informado do cancelamento do Evento no prazo anterior de 10 dias 
corridos, não terá direito ao recebimento de qualquer valor. 
11.8. Pagar aos Prestadores de Serviços Credenciados 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do 
evento e o auxilio deslocamento, quando o Credenciado se deslocar até o local do evento e o mesmo 
não ocorrer por falha na mobilização do parceiro. 
11.9. Pagar Auxílio Deslocamento aos Prestadores de Serviços Credenciados, quando na prestação 
de serviços de instrutoria, cujo valor será definido através da média obtida entre os valores do 
quilômetro rodado em estradas pavimentadas e não pavimentadas do Coeficiente Tarifário do 
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal fornecido pela AGER-MT. 
11.10. Para o auxilio deslocamento, será considerada a quantidade de quilômetros rodados (ida e 
volta) a distância entre o Município de sede do instrutor (origem) e o município de realização do 
evento (destino), cuja distância são definidas pela AGER-MT. 
11.11. Para pagamento de Auxilio Hospedagem e Alimentação será considerado, respectivamente os 
dias referente ao evento, de acordo com valor vigente estipulado pelo SENAR. 
11.12. Os Prestadores de Serviços Credenciados terão que emitir relatório de faturamento de 
Prestação de Serviços e recibo para Reembolso referente a Auxilio deslocamento, hospedagem e 
alimentação, referente aos eventos ministrados. 
 
12. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
12.1. A Gerência de Educação Profissional Rural – GEPRO - do SENAR-AR/MT exercerá a 
supervisão e acompanhamento da execução dos serviços in loco ou à distância, cabendo-lhe(s) 
decidir pela aceitação ou não dos serviços apresentados, exigindo o fiel cumprimento de todos os 
requisitos desse Edital e da proposta apresentada, avaliando, também, a qualidade dos serviços, 
podendo rejeitá-los no todo ou em parte, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados.  
12.2. Caberá à área competente a emissão do Aceite para cada serviço realizado ou devolvê-lo 
quando da sua não aceitação, por meio do Sistema, com exposição de motivos. 
12.3. O acompanhamento dos serviços pelo SENAR-AR/MT não diminui nem substitui a 
responsabilidade da CONTRATADA, decorrente das obrigações aqui assumidas.   
 
13.  DAS PENALIDADES 
13.1. Os Prestadores de Serviços Credenciados estão sujeitos às seguintes penalidades nos casos 
de descumprimento de suas obrigações:  
13.1.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, por dia, limitado a 30 (trinta) 
dias, no caso de atraso na entrega da documentação prevista no item 10.1.31 deste Edital. 
13.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, por dia, limitado a 30 (trinta) 
dias, no caso de pendência de documentação prevista no item 10.1.31 deste Edital. 
13.2.2.1. A multa que se refere o item anterior correrá após, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da notificação da CONTRATADA. 
13.1.3. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor das horas aula do evento, a ser descontado no 
próximo pagamento, no caso do não comparecimento ao evento educacional para o qual foi 



 

 

 

 

agendado e aceito, sem comunicação oficial de, no mínimo, 10 dias antes da data marcada para o 
início do evento. 
13.1.4. As multas a serem aplicadas terão por base o valor estimado dos serviços demandados. Em 
caso de reincidência, será aberto procedimento institucional para avaliar responsabilidade, sob pena 
de descredenciamento. 
13.1.5. As multas serão descontadas dos pagamentos a que o Credenciado fizer jus, ou recolhidas 
diretamente à tesouraria do SENAR-AR/MT, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data 
de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.  
13.1.6. A prática de ilícitos em quaisquer das etapas do procedimento, o descumprimento de prazos 
e condições e a inobservância das demais disposições da presente convocação, implicarão na 
suspensão do credenciamento no SENAR-AR/MT. 
13.1.7. Para aplicação das penalidades aqui previstas, as Empresas Prestadoras de Serviços 
Credenciadas serão notificadas para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação.  
13.1.8. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
13.1.9. Será descontado do prestador de serviço o não cumprimento de carga horária do evento; 
13.1.10. A perda, extravio ou má conservação dos materiais consignados pelo SENAR-AR/MT 
acarretará às Empresas Prestadoras de Serviços Credenciadas o desconto relativo ao valor desses 
materiais, conforme determinação do SENAR-AR/MT. 
 
14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A simples participação no presente Processo de Credenciamento evidencia ter o candidato 
examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e 
com eles haver concordado; 
14.2. Os profissionais envolvidos na execução do presente contrato, sejam na condição de 
funcionários ou sócios da Empresa Credenciada ou Cooperativa, não terão vinculo de emprego com 
o SENAR-AR/MT, por tratar-se de uma relação cível, inexistindo qualquer solidariedade entre os 
signatários deste Contrato; 
14.3. O Credenciado não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do SENAR-AR/MT ou 
sua qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, 
em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, e-mails, entre outros, sob pena de desabilitação 
técnica para a prestação de serviço. 
14.4. O SENAR-AR/MT não admitirá declarações, posteriores ao encaminhamento dos documentos, 
de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem a adjudicação 
aos credenciados. 
14.5.  É facultado ao SENAR-AR/MT, em qualquer etapa do Credenciamento, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
14.6. Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Credenciamento poderá ser efetuado 
pelo telefone (65) 3928-4800 (GEPRO); 
14.7. Quaisquer alterações ao Edital serão divulgadas por avisos disponibilizados no site do SENAR, 
endereço eletrônico www.senarmt.org.br/credenciamento. 
14.8. Fica assegurado ao SENAR-AR/MT o direito de cancelar, no todo ou em parte, o presente 
Processo de Credenciamento, mediante justificativa ou descumprimento no todo ou em parte das 
obrigações previstas no item 9 deste Edital, sem que em decorrência dessa medida tenham as 
participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

http://www.senarmt.org.br/credenciamento


 

 

 

 

14.9. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo SENAR-AR/MT, com a aplicação 
subsidiária das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da instituição. 
14.10.  O foro de Cuiabá, Mato Grosso, será o competente para dirimir as questões oriundas deste 
Credenciamento e da relação jurídica dela decorrente. 
14.11.  São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
 
15. ANEXOS 
 
15.1.  ANEXO I - Quadro de Perfis e Atribuições para Instrutores. 
 
 
15.1. ANEXO I 
QUADRO DE PERFIS E ATRIBUIÇÕES  

SERVIÇO CONTRATADO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS 

ATRIBUIÇÕES/FUNÇÕES Planejar, executar e avaliar; 
treinamentos, palestras, 
seminários, cursos, oficinas, dentre 
outros, de metodologia educacional 
profissional, técnica para jovens e 
adultos, conteúdos de 
Programas/Projetos, de Gestão, 
Empreendedorismo, EaD, dentre 
outros, de acordo com a demanda 
do SENAR/Administração Regional 
de Mato Grosso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
15.2. ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
(não incluir informações além das solicitadas)  
 
 
Identificação: 
Empresa: _______________________________________________________________ 
Objeto Social:____________________________________ CNPJ: _________________ 
e-mail: ______________________________________________ 
Telefone: _____________________________________ 
Endereço:_________________________________________________________________ 
Bairro:____________________________ Município: ___________________________ 
UF: _________ CEP: ___________________ 
Responsável legal:_______________________ CPF:_____________________________ 
 
Área de Atuação:   
 

Profissionais indicados (CURRÍCULO EM ANEXO): 
Lista de nomes dos profissionais e formação: 

Atestados da Empresa: 
Especificar os documentos:  
 
 

Observação: Anexar os documentos comprobatórios de Experiências e Atestados, no ato da 
inscrição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
15.3. ANEXO III 
MODELO DE CURRÍCULO 
I - Dados Pessoais 
Nome:  
Identificação 
RG.:  
CPF:  
Data de Nascimento: ____/____/____ 
Naturalidade: 

Endereço Completo: 
CEP: 
Cidade/Estado: 
Telefone fixo: (0xx   ) 
Celular: (0xx  );  
Email:  
 

II - Formação Acadêmica 
Ensino fundamental: 
Ensino médio: 
Superior: 
Pós-graduação:  
 
III – Eventos do Senar de interesse: 
 
II - Experiência Profissional (ordem cronológica decrescente) 
 
IV – Cursos de Aperfeiçoamento 
 
V – Trabalhos Publicados 
 
VI – Atestados de Capacidade Técnica 
 
VII – Informações Adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
15.2. ANEXO IV 
Avaliação para as etapas de Credenciamento (Banca) 
 
Escala 

4  
SIM  

3 
PARCIALMENTE  

2 
PRECISA 
MELHORAR 

1 
NÃO  

O 
NÃO OBSERVADO 

 
 
 
Objetivos  

01)( ) Apresentou, aos participantes, os objetivos instrucionais ou os resultados esperados? 

02)( ) Seguiu os objetivos planejados, numa sequência lógica?  
 

  
Conteúdo programático  

01)( ) Seguiu a sequência planejada para o desenvolvimento do conteúdo? 

02)( ) Desenvolveu o conteúdo dentro do tempo previsto? 

03)( ) Compatibilizou o conteúdo com interesse e necessidades dos participantes? 

04)( ) Demonstrou segurança em seus posicionamentos? 

05)( ) Utilizou a linguagem escrita e oral corretamente? 

06)( ) Foi claro e objetivo na exposição dos assuntos? 

07)( ) Decodificou os termos técnicos utilizados?  

08)( ) Evidenciou a aplicabilidade prática do conteúdo ministrado? 

09)( ) Usou exemplos baseados em situações vivenciadas pelos participantes? 

10)( ) A parte teórica desenvolveu-se conjuntamente á prática? 

11)( ) Ao iniciar novo conteúdo, apresentou a sua relação com outros já abordados? 

12)( ) Abordou questões relacionadas a saúde e segurança do trabalhador e/ou aspectos sobre 
meio ambiente, cidadania, qualidade e produtividade, sempre que pertinentes? 

 

  
Desenvolvimentos das técnicas instrucionais  

01)( ) Dominou técnicas instrucionais aplicadas? 

02)( ) As técnicas utilizadas foram compatíveis com as características dos participantes? 

03)( ) As técnicas utilizadas foram apropriadas as conteúdo ministrado? 
 

  



 

 

 

 

Recursos Instrucionais  

01)( ) Os recursos instrucionais necessários para o desenvolvimento do evento foram conferidos 
e testados? 

02)( ) Facilitaram a compreensão do assunto? 

03)( ) Foram adequados ás características dos participantes? 

04)( ) Estavam adequados ao local do evento? 

05)( ) Foram utilizados no momento oportuno? 

06)( ) Foram disponibilizados na quantidade apropriada ao número de participantes? 

07)( ) Apresentaram bom estado de conservação, sem defeitos comprometedores para a 
aprendizagem? 

 

  
Avaliação  
Aplicou as avaliações: 

01)( ) diagnosticas ( )formativa ( ) somativa 

02)( ) Os procedimentos de avaliação foram compatíveis com as características dos 
participantes? 

03)( ) Informou aos participantes sobre seus acertos e erros, apresentando-lhes 
respostas/comportamento corretos?  

 

  
Plano instrucional  

01)( ) Elaborou plano instrucional? 

02)( ) O plano instrucional foi elaborado conforme recomendações da regional? 

03)( ) Seguiu o plano instrucional elaborado? 

04)( ) Necessitou ajustar/modificar o plano instrucional?  
 

  
Postura do instrutor  

01)( ) Informou aos participantes os critérios para a certificação? 

02)( ) Estabeleceu, junto aos participantes, contrato psicológico (cumprimento de horário 
convivência em grupo, etc...)? 

03)( ) Estabeleceu bom relacionamento com os participantes? 

04)( ) Exerceu liderança perante a turma, estabelecendo um clima de de organização? 

05)( ) Foi hábil e criativo na resolução de problemas detectados? 

06)( ) Foi pontual? 



 

 

 

 

07)( ) Foi assíduo? 

08)( ) Estimulou a participação ativa dos participantes? 

09)( ) Valorizou os participantes pelo desempenho correto nas praticas e/ou na resolução de 
problemas propostos? 

10)( ) Socializou as respostas das perguntas individuais?  

11)( ) Apresentou coerência entre o que apontava como correto e o que executava perante a 
turma? 

12)( ) Forneceu as informações necessárias para que os participantes apresentassem 
comportamento esperado? 

13)( ) Realizou as práticas de forma que todos os participantes conseguissem visualizá-las? 

14)( ) Deu oportunidade a todos os participantes de realizarem cada prática? 

15)( ) Supervisionou a atividade pratica realizada por cada participante? 

16)( ) Preocupou-se com sua aparência pessoal (traje, higiene, etc...)? 

17)( ) Preocupou-se em utilizar traje adequado á situação de trabalho em que encontrava? 

18)( ) Organizou o espaço físico para o desenvolvimento do conteúdo 
 

  
Aspectos positivos da instrutoria  

 
  

 

  
Aspectos discutidos para a melhoria do desempenho e sugestões:  
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