
 
 

 
 

EDITAL DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DO SENAR-AR/MT 001/2018 

 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 

ESTADO 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, 

torna público que estão abertas as inscrições para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS, 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 com CNAE em atividades educacionais 

para integrar o cadastro de Prestadores de Serviços de Instrutoria e Consultoria do SENAR-

AR/MT, no desenvolvimento de Ações de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social 

(PS), Formação Continuada, Capacitação, Programa Rede E-tec e Programas Especiais (PE), 

conforme ANEXO I – Quadro de perfis e atribuições para instrutores e consultores, 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 à 

Cooperativas ligadas à área de Instrutoria, Educação e Consultoria ou afins que comprovem 

qualificação técnica e habilitatória para execução dos serviços, observadas as condições 

inerentes a este Edital. 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  

3.1. O processo de credenciamento ocorrerá de acordo com as seguintes etapas eliminatórias:  

3.1.1. 1ª ETAPA: INSCRIÇÃO;  

a) Consiste no preenchimento do cadastro de inscrição da Pessoa Jurídica ou Cooperado no 

site www.senarmt.org.br/credenciamento e envio de toda a documentação digitalizada 

requisitada neste edital.  

3.1.2. 2ª ETAPA: AVALIAÇÃO DOCUMENTAL; 

a) Habilitação jurídica;  

b) Habilitação técnica.  

3.1.2. 3ª ETAPA: CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA; 

a) Consiste na avaliação de habilidades a partir da análise da trajetória profissional e 

conhecimentos técnicos comprovados através da documentação apresentada. 

3.2. As pessoas jurídicas e os profissionais inscritos que, ao final do processo de 

credenciamento, tiverem preenchido todos os requisitos exigidos nas 03 (três) etapas acima 

descritas integrarão o cadastro de Credenciados do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
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SENAR-AR/MT para prestação de serviços educacionais e consultoria, inexistindo número 

máximo de credenciados.  

3.3. O fato de ter se habilitado no presente Processo de Credenciamento não implica que a 

Empresa necessariamente será chamada prestar serviço ao SENAR-AR/MT, ficando a critério 

da Instituição sua convocação, conforme os princípios que regem o Credenciamento. 

  

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A Pessoa Jurídica ou Cooperado que desejar participar do processo de credenciamento 

deverá inscrever-se no presente processo, acessando o edital no site do SENAR 

(www.senarmt.org.br/credenciamento), preenchendo o formulário juntamente com o currículo 

dos profissionais indicados; 

4.2. As inscrições serão consideradas válidas mediante o envio dos formulários devidamente 

preenchidos por meio eletrônico, através de link disponibilizado no site 

www.senarmt.org.br/credenciamento, juntamente com toda a documentação que comprove as 

informações prestadas; 

4.3. 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; 

4.4. 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, Consultoria 

e/ou afins, legalmente constituídas;  

4.5. 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 

possuam vínculo, funcional, contratual ou seja sócio proprietário, ou aquele que seja vinculado a 

uma Cooperativa; 

4.6. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

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; 

4.7. Todos os documentos apresentados serão analisados com base nas informações e dados 

neles constantes, sendo facultada a solicitação de esclarecimentos complementares e as 

respostas e informações complementares dos profissionais deverão ser prestadas sempre por 

escrito e nos prazos fixados; 

4.8. 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; 

4.9. Finalizado o processo de inscrição, o SENAR/AR-MT convocará, pelo e-mail 

cadastrado, os selecionados a participarem das demais fases do processo. 

 

5. DA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 

5.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

5.1.1. Consiste na análise da documentação da Pessoa Jurídica e/ou Cooperativa e/ou do 

profissional indicado, seja pela Pessoa Jurídica por uma Cooperativa; 

http://www.senarmt.org.br/credenciamento
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5.1.2. 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, desde que já 

credenciadas ao SENAR-AR/MT; 

5.1.3. Os documentos abaixo relacionados deverão ser enviados por meio eletrônico, 

digitalizados de forma legível (frente e verso, quando houver), para a habilitação jurídica e 

somente documentos em português ou em tradução juramentada serão aceitos; 

5.1.4. Documentos obrigatórios da Pessoa Jurídica: 

a) Documentos constitutivos (Contrato social, Requerimento de Empresário ou Estatuto Social), 

devidamente registrado no órgão competente; 

b) Documentos pessoais dos representantes legais e/ou sócios proprietários; 

c) Comprovante de inscrição municipal; 

d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) - 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) 

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(antiga certidão do INSS) 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICer

tidao.asp?Tipo=1); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pela Justiça do Trabalho 

(http://www.tst.jus.br/certidao); 

g) Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF) 

– (https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); 

h) Apólice de seguro de vida dos seus profissionais que serão habilitados; 

i) Caso a pessoa jurídica seja uma Cooperativa, deverá ser apresentada a Certidão de 

Regularidade emitida pela representação regional da OCB – Organização das Cooperativas do 

Brasil; 

5.1.5. Caso o profissional seja vinculado a Empresa ou Cooperativa já CREDENCIADA e 

regular junto ao SENAR-AR/MT será exigida a seguinte documentação: 

a) Quando empregado: cópia da carteira profissional ou ficha de registro;  

b) Quando houver vínculo de sociedade: caso seja sócio antigo, juntar declaração informando, 

caso seja um novo sócio, juntar alteração do contrato social;  

c) Cópia dos documentos pessoais (documento oficial com foto e CPF); 

d) Comprovante de inclusão na apólice de seguro de vida da empresa Credenciada.  

5.1.5.1. 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; 

5.1.6. 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; 

5.1.7. 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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5.1.8. A não apresentação dos documentos relacionados nos itens anteriores ou a sua 

apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas, poderá 

implicar na desclassificação da Pessoa Jurídica, caso a pendência não seja sanada no prazo 

consignado. 

 

5.2. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

5.2.1. Consiste na avaliação de habilidades a partir da análise da trajetória profissional e 

conhecimentos técnicos comprovados através da documentação apresentada na inscrição;  

5.2.2. Após a Habilitação Jurídica, os profissionais selecionados para participar desta etapa 

devidamente ligados a Pessoas Jurídicas ou Cooperativas deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

a) Comprovantes de escolaridade: cópia – frente e verso – de diploma, certificado ou qualquer 

outro documento formal emitido por Instituição de Ensino reconhecido pelo Ministério da 

Educação; 

b) Comprovante de regularidade junto ao respectivo órgão de classe; 

c) 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. Após a conclusão desta fase, os profissionais considerados aptos serão comunicados pela 

Assessoria Pedagógica  – ASPED e passarão para a próxima fase: Certificação da Capacidade 

Técnica. 

 

6. DA CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA  

6.1. Após a Habilitação Jurídica e Técnica, os profissionais pré-selecionados passarão pelas 

seguintes fases eliminatórias: 

6.1.1. TREINAMENTO: O candidato participará do treinamento metodológico realizado pelo 

SENAR-AR/MT segundo metodologia própria de ensino, sendo que, ao final, será realizada sua 

avaliação;  

a) Os profissionais que não obtiverem aprovação nesta etapa não passarão para a etapa 

seguinte do processo de credenciamento, sendo considerados inaptos. 

6.1.2. 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; 

a) O custeio com hospedagem e deslocamento no item 4.2.1 e 4.2.3, quando necessário, correrá 

por conta do candidato; 

b) Os profissionais que não obtiverem aprovação neste item, não passarão à etapa seguinte do 

processo de credenciamento, sendo automaticamente considerados inaptos. 

6.1.3. MONITORIA: Participação e acompanhamento integral em treinamento da programação 

indicada pelo SENAR-AR/MT; 

a) Nesta fase, o Candidato ao credenciamento irá ministrar o conteúdo programático de 08 

horas, de acordo com o Plano Instrucional do evento definido pela Assessoria pedagógica - 

ASPED, que será avaliado por um Supervisor do SENAR-AR/MT; 



 
 

 
 

b) O Supervisor do SENAR-AR/MT tem a prerrogativa de encerrar a Monitoria antes do prazo 

definido pelo item 4.3.2, caso o desempenho do candidato ao Credenciamento esteja 

insatisfatório; 

c) O SENAR-AR/MT disponibilizará diária e auxílio deslocamento para transporte terrestre 

dentro do estado de Mato Grosso, nos casos em que o (s) Candidato(s) ao Credenciamento 

tiverem que se deslocar do seu município para participar da etapa referente à Monitoria. 

6.1.3.1. A banca avaliadora poderá dispensar a realização desta fase caso entenda, de forma 

justificada e mediante a emissão de parecer, que o candidato possui experiência comprovada na 

área de treinamentos. 

6.2. Após a conclusão desta fase, sendo o (s) Candidato(s) ao Credenciamento considerado 

aprovado(s), serão informados, juntamente com a Empresa. 

 

7. DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1. 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 e com a localidade de realização dos treinamentos. 

 

8. DOS VALORES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. Os valores constam no Anexo II - TABELA DE VALORES DA HORA/TÉCNICA.  

 

9. DOS PAGAMENTOS 

9.1. Os pagamentos serão efetuados, mediante crédito em conta bancária da 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 pela 

empresa Credenciada em razão da inadimplência nos termos deste Edital; 

9.2.3. Caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à empresa 

Credenciada 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. A empresa Credenciada 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. Obter, sob sua a exclusiva responsabilidade, a 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, civil e criminalmente, pelos danos causados ao SENAR-AR/MT 

e/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, 

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, 

sendo de uso pessoal e intransferível, com os quais poderá tomar conhecimento da programação 

e efetuar o relatório de ação concluída das ações/atividades;  

10.1.10. Cumprir as normas das Séries Metodológicas do SENAR; 

10.1.11. Ministrar o evento educacional conforme Plano Instrucional e Catálogo de Eventos; 

10.1.12. Comunicar à 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, sendo que 

a oferta do curso ficará disponível na Central de Prestador de Serviço, com alerta automático via 

e-mail; 

10.1.12.1. O prestador de serviço não está obrigado a aceitar os eventos que foram 

programados em sua agenda, sendo que, caso não seja do seu interesse realizá-lo, o 

mesmo poderá recusá-lo, ficando ao seu critério e conveniência o aceite da programação 

proposta; 

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, bem como solicitar orientação e comunicar em caso de cancelamento de 

evento; 

10.1.14. Iniciar o treinamento no horário previsto para início da ação/atividade, cumprindo o 

número de horas/aula planejadas; 

10.1.15. Programar-se para que o número de hora (s) aula não ultrapassem 08 horas diárias, a 

fim de respeitar-se o limite físico dos participantes do evento; 

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, antes de iniciar o 

evento e caso haja falta de algum item, comunicar de imediato o parceiro e ao SENAR-AR/MT;  

10.1.18. Disponibilizar/devolver 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 responsabilizará 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, para melhor identificação dos alunos, bem como os EPIs compatíveis com 

as atividades durante a realização do evento educacional;  

10.1.22. Responsabilizar-se pela manutenção dos recursos permanentes, os quais serão 

entregues à empresa credenciada após a habilitação do instrutor. Esses recursos serão para uso 

exclusivos nos treinamentos do SENAR/MT.  

10.1.23. Zelar pelas dependências, instalações e equipamentos, bem como por todo o material 

(permanente ou não) disponibilizado no local de realização do evento; 

10.1.24. Zelar pela saúde e segurança dos participantes do evento, adotando medidas e normas 

de segurança do trabalho, bem como, exigindo a utilização de calçados, vestimentas e 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), sempre que a atividade requerer; 

10.1.25. Utilizar o banner institucional, exposto no local de realização dos eventos, bem como 

todo e qualquer material de divulgação fornecido pelo SENAR-AR/MT; 

10.1.26. Participar de reuniões, encontros, capacitações, seminários técnico-metodológico, 

quando solicitados pela empresa prestadora de serviço junto ao SENAR-AR/MT; 

10.1.27. Manter seu cadastro (dados pessoais e empresa, certificados/diplomas, comprovante 

de endereço, telefone fixo, celular, e-mail, dados bancários) atualizado perante a empresa 

prestadora de serviço e o SENAR-AR/MT; 

10.1.28. Entregar, simultaneamente, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de 

conclusão do evento, o Processo Educacional composto por uma via virtual - preenchimento via 

sistema operacional - e uma via física, composta por capa de identificação do evento, folha de 

presença e avaliação dos participantes. 

10.1.29. Entregar, simultaneamente, o Relatório de Capacitação Concluída preenchido no 

sistema operacional e também na versão física no SENAR-AR/MT, que deverá estar composto 

por: capa de identificação do evento, cópia da folha de presença ou Certificado, relatório de 

auxilio deslocamento, relatório técnico, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de 

conclusão de cada evento; 

10.1.30. Em caso de evento cancelado, entregar simultaneamente o Processo Educacional 

composto por: capa de identificação do evento e relatório de ação/capacitação concluída, emitido 

via sistema operacional devidamente preenchido, assinado e carimbado, no prazo de 10 (dez) 

dias, contados a partir da data do cancelamento de cada evento; 

10.1.31. Nas horas destinadas à realização do curso o Credenciado deve abster-se de realizar 

atividade comercial direcionada aos  participantes e parceiros. 

 

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 a estrutura descrita no catálogo de eventos para que o Credenciado possa 

desempenhar os serviços dentro das normas estabelecidas; 

11.3. Notificar a Empresa Prestadora de Serviços, por escrito, sobre imperfeições, rasuras, 

falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias; 

11.4. Fornecer às empresas Credenciadas, 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 início 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 

Credenciado não for comunicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias à data 

programada para o início do evento; 

11.6.1. Caso o Credenciado seja informado do cancelamento do Evento no prazo anterior de 10 

dias corridos, não terá direito ao recebimento de qualquer valor. 

11.7. Pagar às empresas Credenciadas 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do evento e o 

auxílio deslocamento, quando o Credenciado se deslocar até o local do evento e o mesmo não 

ocorrer por falha na mobilização do parceiro; 

11.8. Pagar Auxílio Deslocamento às empresas Credenciadas, quando na prestação de serviços 

de instrutoria, no valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por KM rodado, 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. 

Exceto em deslocamento de consultoria onde o valor será de R$ 0,70 (setenta centavos); 

11.9.  Para o auxílio deslocamento, será considerada a quantidade de quilômetros rodados (ida 

e volta) a distância entre o Município de sede do Instrutor Credenciado (origem) e o município 

de realização do evento (destino), cuja distância são definidas pela AGER-MT; 

11.10.  O SENAR-AR/MT, a seu critério, em casos excepcionais e mediante a apresentação de 

justificativa fundamentada, poderá efetuar a compra de passagens aéreas para credenciado de 

outros Estados, quando não houver oferta de empresas/profissionais credenciados para 

determinados cursos específicos no Estado de Mato Grosso, sendo que a base para o 

pagamento do auxílio deslocamento será o município de Cuiabá-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-MT; 

11.12. Os Prestadores de Serviços Credenciados terão que emitir relatório de faturamento de 

Prestação de Serviços e de reembolso referente a auxilio deslocamento, referente aos eventos 

ministrados.   

 

12. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1. A Gerência Técnica - GETEC - 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 sanções nos casos 

de descumprimento de suas obrigações contratuais:  

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,10.1.28  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 10.1.29  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 a empresa Credenciada 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 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 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 Edital, sejam na condição de 

funcionários, sócios da empresa Credenciada ou Cooperados ligados à Cooperativas, 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. Os Credenciados não poderão, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do 

SENAR-AR/MT ou sua qualidade de credenciado em quaisquer atividades de divulgação 

profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, e-

mails, mídias sociais, entre outros, sob pena de descredenciamento e penalidade pelo uso 

indevido da marca e imagem; 

14.4.  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; 

14.5. Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Credenciamento poderá ser 

efetuado pelo e-mail pedagogia@senarmt.org.br e telefone (65) 3928-4863 (ASPED); 

14.6. Quaisquer alterações ao Edital serão divulgadas por avisos disponibilizados no site do 

SENAR, endereço eletrônico www.senarmt.org.br/credenciamento; 

14.7. 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 neste Edital, sem que em decorrência dessa medida tenham as 

participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza; 

14.8. 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; 

14.9.  O foro de Cuiabá, Mato Grosso, será o competente para dirimir as questões oriundas 

deste Credenciamento e da relação jurídica dela decorrente; 

14.10.  São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:  

 

ANEXO I  

QUADRO DE PERFIS E ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

ANEXO II 

TABELA DE VALOR HORA/TÉCNICA I 

 

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


 
 

 
 

15. ANEXOS 

 

ANEXO I  

QUADRO DE PERFIS E ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS: 

 

 

SERVIÇO 

CREDENCIADO 

INSTRUTORIA CONSULTORIA 

ATRIBUIÇÕES/ 

FUNÇÕES 

 

Planejar, executar e avaliar 

conteúdos de: treinamentos, 

palestras, seminários, cursos, 

oficinas, Programas/Projetos, Rede 

E-Tec, EAD, dentre outros de 

metodologia educacional 

profissional, técnica para jovens e 

adultos, de acordo com a 

Metodologia, procedimentos e 

demanda do SENAR/Administração 

Regional de Mato Grosso. 

Desenvolver metodologias, projetos, 

programas, conteúdos técnicos (cartilhas e 

conteúdos ocupacionais) nas áreas 

ocupacionais da formação profissional rural 

do SENAR (agricultura, pecuária, 

silvicultura, aquicultura, extrativismo, 

agroindústria, atividades de prestação de 

serviços, atividades de apoio 

agrossilvipastoril) bem como as áreas de 

atividade da promoção social (artesanato, 

educação, alimentação e nutrição, saúde, 

organização comunitária, cultura, esporte e 

lazer; e apoio às comunidades rurais), 

sistemas informatizados, Avaliação de 

Processos, Mercado de trabalho Rural, 

Gestão de Programas e Projetos, 

Planejamentos Estratégicos, Educação 

Profissional, Técnica e para Jovens e 

Adultos, dentre outros, de acordo com a 

demanda do SENAR/Administração 

Regional de Mato Grosso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO II 

 

TABELA DE VALOR HORA/TÉCNICA I 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

HORA 

INSTRUTORIA 

ARTESANATO R$                  45,00 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO R$                  45,00  

CURTIMENTO E CONSERVAÇÃO DE COURO BOVINO R$                  45,00  

FABRICAÇÃO CASEIRA DE MELADO, AÇÚCAR MASCAVO E RAPADURA R$                  45,00  

IDENTIFICAÇÃO E USO DE PLANTAS MEDICINAIS R$                 45,00  

PRODUÇÃO /FABRICAÇÃO CASEIRA DE ALIMENTOS: DERIVADOS DE SOJA, MILHO, CANA DE AÇÚCAR, MANDIOCA, 

CONSERVAS (VEGETAIS, FRUTAS E HORTALIÇAS) R$                  45,00  

PROGRAMA FILHOS NO CAMPO R$                  45,00  

INCLUSÃO DIGITAL – WORD, E EXCEL BÁSICO MAIS NOÇÃO DE INFORMÁTICA, R$                 45,00  

OFICINA PS R$               120,00 

PALESTRA PS R$               750,00 

SIPAT – SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO RURAL – PALESTRAS R$               750,00 

 

TABELA DE VALOR HORA/TÉCNICA II 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
HORA 

INSTRUTORIA 

ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS  R$                55,00  

ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO PARA BOVINOS NO PERÍODO DA SECA  R$                55,00  

APICULTURA  R$                55,00  

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS UTILIZANDO PULVERIZADOR COSTAL MANUAL  R$                55,00  

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA AVICULTURA E DA BOVINOCULTURA  R$                55,00  

ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO  R$                55,00  

ATENDIMENTO AO CLIENTE  R$                55,00  

AVALIAÇÃO DA CARCAÇA BOVINA  R$                55,00  

AVICULTURA  R$                55,00  

BENEFICIAMENTO DAS SEMENTES DE SOJA E MILHO  R$                55,00  

BENEFICIAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PESCADO  R$                55,00  

BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA  R$                55,00  

CAFEICULTURA  R$                55,00  

CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA  R$                55,00  

CERCAS ELÉTRICAS  R$                55,00  

COLHEITA MANUAL DA CANA-DE-AÇÚCAR  R$                55,00  

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS  R$                55,00  

COMPETÊNCIAS BÁSICAS PARA O TRABALHO; CÁLCULOS MATEMÁTICOS E SISTEMAS DE MEDIDAS; CIDADANIA; 

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA; GESTÃO EMPREENDEDORA; NOÇÕES DE INFORMÁTICA; RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL;  R$                 55,00 

CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS E CUPINS EM PASTAGENS  R$                55,00  

DOMA E PREPARAÇÃO DE BOVINOS PARA EXPOSIÇÕES  R$                55,00  

EQUIDEOCULTURA  R$                55,00  

FRUTICULTURA  R$                55,00  

IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE CAPINEIRAS  R$                55,00  

IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE MONTA  R$                55,00  

INTRODUÇÃO AO CULTIVO (CANA DE AÇÚCAR, SOJA E MILHO, ALGODÃO)  R$                55,00  

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO  R$                55,00  

MANEJO E RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS  R$                55,00  

MANEJO PRÉ ABATE, APANHA E CARREGAMENTO DAS AVES COM ENFOQUE AO BEM ESTAR ANIMAL  R$                55,00  

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE BENEFICIAMENTO DO CAFÉ  R$                55,00  

MINHOCULTURA  R$                55,00  



 
 

 
 

PLANTIO MANUAL DA CANA-DE-AÇÚCAR  R$                55,00  

PÓS - COLHEITA DO CAFÉ VIA SECA E ÚMIDA  R$                55,00  

PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO LEITE  R$                55,00  

PRODUÇÃO DE SILAGEM  R$                55,00  

PRODUÇÃO DE SUPLEMENTOS NA PROPRIEDADE RURAL  R$                55,00  

SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR: PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO  R$                55,00  

SISTEMAS FLORESTAIS  R$                55,00  

TÉCNICA DE OPERAÇÃO E DESFIAMENTO DE MADEIRAS  R$                55,00  

TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (FRANGO, SUÍNO, OVINO, PESCADO)  R$                55,00  

TURISMO RURAL  R$                55,00  

AGENTE SANITÁRIO EM SAÚDE ANIMAL  R$                70,00  

AGRICULTURA DE PRECISÃO  R$                70,00  

ARMAZENAMENTO DE GRÃOS  R$                70,00  

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL  R$                70,00  

CONFINAMENTO E SEMICONFINAMENTO DE BOVINOS  R$                70,00  

CONSULTORIA I (PROGRAMAS ESPECIAIS - MECANIZAÇÃO - AGRICULTURA - PECUÁRIA)  R$                70,00  

CONSULTORIA II (MATERIAL DIDÁTICO) R$               60,00 * 

CULTIVO E ARMAZENAMENTO DE MILHO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS  R$                70,00  

EMPILHADEIRA  R$                70,00  

EMPREENDEDORISMO  R$                70,00  

FERTIRRIGAÇÃO COM VINHOTO  R$                70,00  

IN 62 – QUALIDADE DO LEITE  R$                70,00  

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS  R$                70,00  

IRRIGAÇÃO  R$                70,00  

MANEJO DE GADO DE CORTE  R$                70,00  

MANEJO DE GADO LEITEIRO  R$                70,00  

MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS (SOJA, MILHO, ALGODÃO, CANA DE AÇÚCAR)   R$                70,00  

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA  R$                70,00  

OLERICULTURA  R$                70,00  

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORDENHADEIRA MECÂNICA PARA BOVINOS  R$                70,00  

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGEM TÉCNICA DE MOTOSSERRA  R$                70,00  

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  R$                70,00  

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA  R$                70,00  

PISCICULTURA  R$                70,00  

PREPARO DA ÁREA E PLANTIO DIRETO  R$                70,00  

PRODUÇÃO DE SEMENTES DE MILHO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS  R$                70,00  

QUALIFICAÇÃO   R$                70,00  

SECAGEM DE GRÃOS E OPERAÇÃO DE SECADORES  R$                70,00  

SEGURANÇA NO TRABALHO, PRIMEIROS SOCORROS E NRs  R$                70,00  

SISTEMAS DE MANEJO DE SOLO PARA O PLANTIO DO ALGODÃO  R$                70,00  

SUINOCULTURA/PNDS  R$                70,00  

TRATOS CULTURAIS PARA O ALGODOEIRO E SOJA  R$                70,00  

PROGRAMA ESPECIAIS (SUCESSÃO, FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS) R$             100,00** 

BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS- BPA R$               120,00 

OFICINA FPR  R$              120,00  

PROGRAMA NEGÓCIO CERTO RURAL  R$              165,00  

VITRINE DA CARNE (BOVINO, FRANGO, OVINO, PEIXE, SUÍNO, SALADAS E LEITE)  R$              180,00  

PROGRAMA JOVEM PROTAGONISTAS RURAIS R$                190,00 

PALESTRA FPR  R$              750,00  

PROGRAMA MULHERES EM CAMPO R$                165,00 

Acréscimo de 5% para especialização somente nas áreas de atuação desta planilha hora/técnica II 

*a partir de R$ 60,00, considerando a capacidade técnica, experiência e atendimento a metodologia do SENAR-AR/MT. 

** a partir de R$ 100,00 considerando a capacidade técnica, experiência e atendimento a metodologia do SENAR-AR/MT 



 
 

 
 

 


