EDITAL DE
CREDENCIAMENTO
SENAC/AM
Nº 001/2019
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E
CONSULTORIA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTÓRIA E CONSULTORIA
Nº 001/2019

PREÂMBULO
A Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.965.450/0001-07, com sede na Rua Costa
Azevedo, 09 Condomínio Edifício Rio Madeira – Centro – CEP 69010-170, por
meio da Unidade de Administração, torna público estarem abertas as inscrições
para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, além de PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, para integrarem o CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE
INSTRUTÓRIA E CONSULTORIA DO SENAC/AM, na forma estabelecida neste Edital,
será regido pela Resolução SENAC no 958/12, de 26 de setembro de 2012, do seu
Conselho Nacional. O presente Edital é aberto às inscrições, que obedecerão aos
cronogramas dos processos de credenciamento realizados durante o ano e
devidamente publicados no site do SENAC AM.
1. O processo de Credenciamento será organizado e conduzido pelo SENAC
Amazonas. Acompanhe todas as comunicações e andamento do processo
pelo site www.am.senac.br/credenciamento
2. O SENAC AM realiza credenciamento de pessoa jurídica e profissional
autônomo na Capital, Manaus e, no Interior do Estado do Amazonas, para
prestação de serviços de instrutória e consultoria.
3. As inscrições para este Edital deverão ser feitas no portal do SENAC Amazonas:
www.am.senac.br/crendenciamento link “Credenciamento de Pessoas
Jurídicas e Profissionais Autônomos”, mediante o preenchimento do cadastro
eletrônico; sendo que a inscrição somente será validada após o envio dos
documentos solicitados no item 5.3.
4. O credenciamento não estabelece obrigação do SENAC Amazonas de efetuar
qualquer contratação, constituindo apenas cadastro de prestadores de serviços
aptos a atenderem às demandas, quando houver.
5. Fica assegurado ao SENAC Amazonas o direito de cancelar, no todo ou em parte,
este Edital de Credenciamento, mediante justificativa, sem que caiba, em
decorrência dessa medida, qualquer indenização, compensação aos
participantes ou reclamação deles.
6. Todo e qualquer esclarecimento com relação a este Edital deverá ser feito
somente
por
escrito
através
do
endereço
de
e-mail:
comissão.credenciamento@am.senac.br.
Manaus/AM,
SENAC
DEPARTAMENTO REGIONAL NO AMAZONAS
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1. OBJETO

Este Edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoa Jurídica E Profissional
Autônomo na Capital, Manaus e no Interior do Estado do Amazonas, para integrarem o
Cadastro de Prestadores de Serviços de Instrutoria e Consultoria do SENAC Amazonas,
que poderão ser chamados para prestar serviços quando houver demanda. O
credenciamento não garante às pessoas jurídicas ou profissionais autônomos credenciados
qualquer direito de contratação, objetivando somente o credenciamento de instrutores e/ou
consultores.
2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

2.1 Poderão ser credenciadas para prestar serviços ao SENAC Amazonas, pessoas jurídicas

de natureza empresarial, legalmente constituídas no País, operando nos termos da legislação
vigente, com experiência comprovada e cuja finalidade contemple a realização de serviços de
instrutória e/ou consultoria.
2.1.1. Será considerada empresa legalmente constituída aquela que apresentar

comprovação de registro nos órgãos competentes.
2.1.2. Instrutores enquadrados como Microempreendedores Individuais podem se
candidatar ao processo de credenciamento, obedecendo as normativas vigentes.

2.2. Poderão ser credenciados, para prestar serviços ao SENAC Amazonas, profissionais

autônomos, com formação e experiências comprovadas.

A participação das pessoas jurídicas e do profissional autônomo neste Credenciamento
implicará a aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital.

2.3.

2.4. A disponibilidade para viagens eventuais.
2.5. É vedada a participação de pessoas jurídicas, dos profissionais por ela indicados e dos

profissionais autônomos que:

a) tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos firmados

anteriormente com o SENAC, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, inclusive restrições relacionadas a contrato de trabalho quando tenha havido
demissão por justa causa;
b) sejam ou possuam algum dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico que seja

conselheiro, diretor ou empregado do SENAC;

c) possuam vínculo de dedicação exclusiva com instituições públicas, ressalvadas as

hipóteses previstas em lei.
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d) sejam ou possuam algum dirigente, ou sócio que tenham relação de cônjuge,

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o segundo grau com conselheiros, diretores ou empregados do Sistema
SENAC (Cônjuge) – esposo, esposa; Companheiro, companheira – relação estável,
conforme Código Civil; Parente por consanguinidade, até 1º grau – pai, mãe, filho (a);
Parente por consanguinidade, até 2º grau – irmão (ã), avô (ó); Parente por afinidade,
até 1º grau – sogro (a), genro, nora, padrasto, madrasta, enteado (a); Parente por
afinidade, até 2º grau – cunhado (a).
3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

3.1. O processo de credenciamento ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:
4. PRIMEIRA ETAPA: INSCRIÇÃO

4.1. A pessoa jurídica e os profissionais autônomos que desejarem participar do processo de

credenciamento deverão inscrever-se pelo link www.am.senac.br/credenciamento,
“Credenciamento de Pessoa Jurídica e Profissional Autônomo” – preenchendo e enviando os
dados cadastrais e o relato de experiência referente a segmento profissional e especialidade
em que aplique o credenciamento. As Pessoas Jurídicas devem, também, indicar seus
profissionais.
4.2. Para inscrição:
4.2.1.

A pessoa jurídica enviará, no ato da inscrição, a relação nominal e os dados cadastrais
do(s) profissional(is) que participará(ão) da avaliação de capacidade técnica,
especialidade e a natureza da atividade conforme anexo I, se instrutoria e/ou
consultoria, em no máximo até três segmentos profissionais, por profissional
indicado, obedecendo aos segmentos profissionais e especialidades pretendidas
(Anexo I deste Edital de Credenciamento).

4.2.2.

O profissional autônomo enviará, no ato da inscrição, seus dados cadastrais e seus
respectivos segmentos profissionais e especialidades, se instrutoria e/ou consultoria,
em no máximo até três segmentos profissionais, sem limite de especialidades (Anexo
I deste Edital de Credenciamento).

4.3.

Para os fins deste Credenciamento, a pessoa jurídica poderá indicar tantos
profissionais quantos desejar, desde que tenham vínculo formal de sócio ou
empregado, no ato da inscrição.

4.4. O SENAC Amazonas 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
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dados.
4.5. Após o envio da inscrição, será permitida a alteração de dados, somente durante o

período de inscrição. Não serão aceitos pedidos de alteração após esse período.

4.6. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da

empresa e do profissional autônomo, dispondo o SENAC Amazonas do direito de excluir
deste processo de credenciamento aquele que não preencher os dados solicitados de forma
completa e correta.
4.6.1. Inscrições cujo relato de experiência esteja em branco ou sem informações

serão desconsideradas.

4.6.2. Somente os cadastros cujos campos forem totalmente preenchidos serão

considerados válidos para participação da segunda etapa.

5. SEGUNDA ETAPA: HABILITAÇÃO

5.1. Os inscritos para o credenciamento serão convocados para a realização da habilitação,

que consiste em etapa eliminatória do presente Edital.

5.2. Esta etapa consiste na análise da experiência e na análise documental da regularidade

jurídica e fiscal das pessoas jurídicas inscritas no processo de credenciamento. Para os
profissionais autônomos esta etapa consiste na análise da experiência e na análise
documental da formação e experiência.
5.3. Habilitação da Pessoa Jurídica:
5.3.1. A análise da experiência da pessoa jurídica será realizada a partir da descrição das

prestações de serviços (relato de experiência) nos segmentos profissionais, especialidades e
natureza do serviço, se instrutória e/ou consultoria, informado no ato da inscrição (Anexo II
deste Edital de Credenciamento), e dos atestados ou das declarações de prestação de serviços
realizados. No caso de pessoa jurídica constituída há menos de 24 (vinte e quatro) meses, a
experiência poderá ser comprovada por meio de atestados de serviços prestados pelos
profissionais indicados.
5.3.2. A análise documental será efetuada a partir da entrega dos documentos originais e em

cópia simples e legível, para fase da habilitação:

a) contrato social e respectivas alterações ou consolidação contratual (onde constem
todas as alterações contratuais), inscrito ou registrado no órgão competente (Junta
Comercial, Cartório ou OAB e Conselho de Classe, quando for o caso).
b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicit
acao.asp
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c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da
sede da pessoa jurídica. Empresas isentas de inscrição estadual deverão apresentar o
respectivo comprovante oficial, sendo aceitas declarações emitida pelo contador.
FEDERAL-http://www.receita.fazenda.gov.br/Certidoes/pessoajuridica.htm
(Certidão Conjunta Negativa e Certidão Negativa)
ESTADUAL–http://www.sefaz.am.gov.br
MUNICIPALhttp://semef.manaus.am.gov.br
d) Comprovante de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/CNDFISCO/CNDFISCO.HTML
e) Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS/CEF). https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
f) termo de concordância (Pessoa Jurídica). Anexo IV, do Edital de Credenciamento;
g) declaração sobre as vedações ao credenciamento. Anexo VI, do Edital de
Credenciamento;
h) atestado(s) ou declaração(ões) referente(s) às experiências relatadas,
fornecido(s) pelo(s) cliente(s) atendido(s), apresentado(s) em papel timbrado
(se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo com o
CNPJ da empresa), identificado(s) e assinado(s), com nome legível da pessoa
responsável por sua emissão e função que exerce, comprovando que o trabalho foi
executado, indicando título do serviço prestado, período e resultado obtido.
i) relação de todos os profissionais indicados para avaliação e documentos originais e
cópia simples legível dos seguintes documentos:
o

Comprovantes de escolaridade, conforme segmentos profissionais (anexo I) e
especialidades: cópia simples – frente e verso – de diploma, certificado,
histórico escolar, declaração emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia
do registro profissional.
OBS: Documento relacionado a curso realizado no exterior somente será
considerado quando devidamente reconhecido por instituição educacional
brasileira, na forma da lei, e deverá vir acompanhado pela correspondente
tradução efetuada por tradutor juramentado.

o

Documentos pessoais: Carteira de Identidade e inscrição no CPF ou documento
onde constem esses dados (ex: CNH ou Carteira de Registro Profissional).

o

Currículo de todos os profissionais indicados.

o

Documentos que comprovem a experiência exigida no perfil relativo aos
segmentos profissionais escolhido(s) pelo profissional (descrito no
anexo I) e especialidades, tais como: declarações, certificados de
aulas/palestras proferidas, carteira de trabalho.
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o

Comprovantes de experiência profissional no segmentos relacionados, tais
como: página de identificação da CTPS + 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.

o

Comprovante de endereço em nome do profissional indicado (ex: conta de
água, luz, telefone, correspondências bancárias e outros).

o

Comprovante de vínculo com a Pessoa Jurídica – quando empregado, cópia da
carteira profissional (páginas de identificação e registro) ou ficha de registro
(frente e verso com as devidas assinaturas).

o

Formulário completo da inscrição da Pessoa Jurídica, impresso e
assinado, com os dados de todos os profissionais indicados (esse formulário
deverá ser impresso após o preenchimento completo do cadastro no sistema
informatizado do SENAC).

o

Declarações sobre as vedações ao credenciamento – Anexo VI.

5.4. Habilitação dos Profissionais Autônomos:
5.4.1. A análise da experiência do profissional autônomo será realizada a partir da descrição

das prestações de serviços (relato de experiência) nos segmentos profissionais,
especialidades e natureza do serviço, se instrutória e/ou consultoria, informado no ato da
inscrição, e dos atestados ou das declarações de prestação de serviços realizados.
5.4.2. A análise documental será efetuada a partir da entrega dos documentos originais e

cópia simples e legível, para fase da habilitação:

a) declaração de inexistência de vínculo de exclusividade. Anexo III, do Edital de
Credenciamento;
b) termo de concordância (Profissional Autônomo). Anexo V, do Edital de
Credenciamento;
c) declaração sobre as vedações ao Credenciamento. Anexo VI, do Edital de
Credenciamento;
d) atestado(s) ou declaração(ões) referente(s) às experiências relatadas,
fornecido(s) pelo(s) cliente(s) atendido(s), apresentado(s) em papel timbrado
(se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo com o
CNPJ da empresa), identificado(s) e assinado(s), com nome legível da pessoa
responsável por sua emissão e função que exerce, comprovando que o trabalho foi
executado, indicando título do serviço prestado, período e resultado obtido.
e) cópia legível dos seguintes documentos:
o

Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da(s) subárea(s)
de conhecimento (anexo I): cópia – frente e verso – de diploma, certificado,
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histórico escolar, declaração emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia
do registro profissional.
OBS: Documento relacionado a curso realizado no exterior somente será
considerado quando devidamente reconhecido por instituição educacional
brasileira, na forma da lei, e deverá vir acompanhado pela correspondente
tradução efetuada por tradutor juramentado.
o

Documentos pessoais: Carteira de Identidade e inscrição no CPF ou documento
onde constem esses dados (ex: CNH ou Carteira de Registro Profissional).

o

Cópia de registro do PIS.

o

Inscrição no Conselho Profissional se houver, o respectivo Conselho Profissional.

o

Currículo profissional.

o

Documentos que comprovem a experiência exigida no perfil relativo aos
segmentos profissionais e especialidade(s) escolhida(s) pelo
profissional (descrito no anexo I), tais como: declarações, certificados de
aulas/palestras proferidas, carteira de trabalho

o

Comprovantes de experiência profissional no segmentos relacionados, tais
como: página de identificação da CTPS + 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.

Comprovante de endereço em nome do profissional indicado (ex: contas de
água, luz ou telefone; correspondências bancárias e outros).
o Formulário completo da inscrição do Profissional Autônomo, impresso e
assinado, com os dados do profissional (esse formulário deverá ser impresso
após o preenchimento completo do cadastro no sistema informatizado do
SENAC).
o

5.5. Toda a documentação apresentada deverá estar com o prazo de validade atualizado e em

nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos
documentos exigidos.
5.5.1. Os documentos para os quais o prazo não estiver mencionado explicitamente,

somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data
de sua respectiva emissão.
5.6. Serão consideradas na análise a entrega, autenticidade, validade e compatibilidade dos

documentos com o objeto deste Edital e regularidade fiscal.
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5.7. Os documentos relacionados acima deverão ser enviados em envelope para:

SENAC/AM
Sede Administrativa – Sala de
Licitação
CREDENCIAMENTO – EDITAL Nº. 001/2019
Rua: Costa Azevedo, nº 09, esq.
Saldanha Marinho - Condomínio Edifício
Rio Madeira - Centro, 9º, Andar – Sala
de Licitação.
5.8. Na parte externa e frontal devem constar as seguintes informações:
CREDENCIAMENTO 01/2019 – SENAC/AM
Nome da Pessoa Jurídica ou Profissional Autônomo

5.9. Para as pessoas jurídicas e profissionais autônomos com domicílio no interior do Estado,

os documentos relacionados acima deverão ser enviados/entregues nas Unidades de Ensino
do Senac nos municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tefé.
5.10. Durante a análise documental, se constatada alguma irregularidade, o SENAC Amazonas

poderá notificar a pessoa jurídica ou profissional autônomo, concedendo prazo mínimo de 5
(cinco) dias úteis para sua regularização.
6. TERCEIRA ETAPA: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

6.1. Esta etapa tem caráter eliminatório e consiste na avaliação dos profissionais indicados

pelas pessoas jurídicas e na avaliação do profissional autônomo, para atuarem em serviços
de instrutória e consultoria.
6.1.1. As avaliações são presenciais e não poderão ser indicados substitutos ou
representantes.
6.2. A Avaliação da Capacidade Técnica será realizada da seguinte forma:
6.3. INSTRUTORIA: através de Avaliação Didática/Prática.
6.3.1. Na Avaliação da Capacidade Técnica serão avaliadas competências, conhecimentos,
habilidades e atitudes desejáveis no comportamento do candidato a instrutor.
6.3.2. Consiste no planejamento e na apresentação de uma aula, elaborada a partir de um
tema comum do segmento em que o candidato pretende atuar, indicado pelo Senac.
O Senac atualmente utiliza um Modelo Pedagógico Nacional, com o foco no
desenvolvimento de competências, baseando-se no ciclo ação-reflexão-ação, que
articula conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, permitindo o
desenvolvimento contínuo através de atividades do dia a dia profissional, conforme
anexo VIII ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DIDÁTICA.
6.3.3. A duração desta aula é de 20 minutos (exceto nos casos de aulas práticas, em que a
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duração é de 60 minutos), onde o candidato terá 15 minutos para apresentar a sua
atividade de aprendizagem referente ao tema, e 05 minutos para avaliações e
posicionamento da banca avaliadora, que será composta por docentes e supervisores
do segmento a ser avaliado e outros participantes.
6.3.4. Será fornecido um modelo de apresentação em Power Point.
6.4. CONSULTORIA: Através da Avaliação de Estudo de Caso de Consultoria.
6.4.1. O candidato inscrito para atuar somente em consultoria deverá fazer uma

apresentação, a partir da sua experiência profissional, em um dos segmentos
profissionais, abordando um caso real, resultante de uma prestação de serviço de sua
consultoria. A apresentação terá a duração de até 20 minutos, que será composta por
docentes e especialista do segmento a ser avaliado e outros participantes.
6.5. O candidato inscrito para atuar tanto em consultoria quanto instrutoria, será submetido
à avaliação conforme os itens 6.3 e 6.4.
6.6. Todas as apresentações deverão ser preparadas previamente em ppt (Power point) e
entregues em pen-drive (para ser utilizado no momento da atividade) e em 1 (uma) via
impressa. Será disponibilizado Computador e Projetor Multimídia para a respectiva
apresentação.
6.7. A avaliação da Capacidade Técnica de instrutória ou consultoria terá validade para

atuação em todos os segmentos profissionais em que o profissional pretende se credenciar.

6.8. O credenciamento é por tempo indeterminado, salvo o disposto no item 10 deste Edital,

devendo ser atendidas às convocações para atualização cadastral.

O não comparecimento nos períodos agendados para a Avaliação da Capacidade
Técnica eliminará, automaticamente, o profissional indicado deste Processo de
Credenciamento, nos respectivos segmentos profissionais e especialidades e natureza de
atividade em que se ausentou. Se for conveniente ao SENAC, será feita uma segunda chamada.
6.9.

6.10. É de exclusiva responsabilidade do candidato:
a) Arcar com as despesas de viagens, estadia e alimentação, quando da realização da

Avaliação da Capacidade Técnica.

b) Acompanhar os resultados das fases do processo seletivo e a convocação para as

fases seguintes.

Observação: A etapa de AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA será realizada nos
municípios onde o SENAC Amazonas mantém Unidades de Ensino: Manaus, Coari,
Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Tefé. Os candidatos dos demais municípios que se
candidatarem deverão realizar a seleção em um destes municípios arcando com suas
próprias expensas.
O cronograma será divulgado pelo portal do SENAC/AM.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E
CONSULTORIA 001/2019
7. QUARTA ETAPA: ATIVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

7.1.

Os profissionais indicados e profissionais autônomos aprovados na terceira etapa
(Avaliação de Capacidade Técnica), só terão seus credenciamentos ativados no sistema
de fornecedores após sua participação integral em Atividade Institucional de
Informação e Nivelamento para Credenciados.

8. CRONOGRAMA

Os resultados das etapas ou qualquer outra informação serão divulgados no site do
SENAC www.am.senac.br/credenciamento link “Credenciamento de Pessoa Jurídica
e Profissional Autônomo” em datas prováveis, conforme os cronogramas dos
processos de credenciamento que serão publicados no site.
8.2 O candidato terá o prazo de dois dias úteis após a publicação do Resultado Final para
questionamentos/ apresentação de recursos.
8.3 Todos os recursos deverão ser dirigidos ao SENAC /Amazonas, através do endereço de email: Comissão.credenciamento@am.senac.br e não terão efeito suspensivo.

8.1.

8.4 Quando a pessoa jurídica optar por interpor “recurso” deverá mencionar no início da

mensagem a palavra “RECURSO”, não havendo formulário específico ou modelo para
tal procedimento.

8.5 Recursos ou questionamentos apresentados fora do prazo (data/ horário limite)

serão desconsiderados.

8.6 Os horários indicados têm como referência o fuso horário local.
8.7 As etapas do credenciamento estão estabelecidas abaixo, estando sujeitas a alterações.

ETAPAS/FASES/ATIVIDADES
→ Etapa 1 – Inscrição: Período de inscrição para o
credenciamento
→ Etapa 1 – Inscrição: Divulgação da listagem de inscrições
validadas
→ Etapa 2 - Habilitação: Entrega da documentação

DATA
PROVÁVEL
15/07 a 26/07/19
31/07/19
01/08 a 09/08/19

→ Etapa 2 - Habilitação: Resultado da análise da
documentação.

16/08/19

→ Etapa 3 – Avaliação da Capacidade técnica: Convocação
para a etapa de Avaliação da Capacidade Técnica.

20/08
23/08/19

→ Etapa 3 – Avaliação da Capacidade técnica: Resultado
Preliminar da Avaliação de Capacidade Técnica.

30/08/19

a
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→ Etapa 3 - Avaliação da Capacidade técnica :Prazo para
questionamentos/recursos relativos ao resultado da
Avaliação Capacidade Técnica.
→ Etapa 3 – Avaliação da Capacidade técnica: Resultado
final do processo de credenciamento.

03/09/19
04/09/19

9. CADASTRO DE CREDENCIADOS

9.1. Todas as pessoas jurídicas e os profissionais autônomos certificados no processo de

credenciamento serão inseridos no Cadastro de Prestadores de Serviços de Instrutoria e/ou
Consultoria do SENAC Amazonas, estando aptos a prestar serviços quando demandados.

9.1.1. Após o credenciamento, a pessoa jurídica ou profissional autônomo só poderá
adicionar novos segmentos profissionais, respeitando o limite máximo de três segmentos
profissionais mediante a solicitação de novo credenciamento.
9.1.2. Após o credenciamento, o prestador de serviços poderá solicitar a ampliação de

natureza ou especialidade dentro do mesmo ao segmento profissional, sem a necessidade de
participação em novo processo de credenciamento; neste caso será necessária apenas a
análise documental (no mínimo um atestado comprovando a experiência no segmento
profissional) e a etapa de Avaliação de Capacidade Técnica, de acordo com o estabelecido no
Edital de Credenciamento.

10. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

10.1. O contrato de prestação de serviços para pessoa jurídica será de até 120 horas/mês

por especialista, desde que haja disponibilidade de horas.

10.1.1. Esse limite aplicar-se-á a cada um dos profissionais certificados pela pessoa jurídica.
10.2. O contrato de prestação de serviços para pessoa física será de 60 horas mensais, desde

que o prestador não tenha prestado serviço a instituição além de 6 meses consecutivos.

10.3. O processo de contratação de Empresas Credenciadas para a prestação de serviços de

Consultoria e ou Instrutória, através de seus indicados, será comunicada mediante Pedido de
Compra da Gerência de Material, após Requisição de Serviço aprovada pela autoridade
competente.
10.4. O processo de contratação do Profissional Autônomo credenciado para prestação de

serviço de Consultoria e ou Instrutória, será comunicada por meio de Pedido de Compra da
Gerência de Material, após Requisição de Serviço aprovada pela autoridade competente.
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10.5. Para contratação formal a documentação a ser apresentada é a seguinte:
a) Pessoa Jurídica - comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal do domicílio ou da sede da pessoa jurídica, com a Seguridade Social (INSS)
e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Ficha Cadastral de
Fornecedores / Clientes (anexo VII).
b) Profissional Autônomo – comprovante de regularidade fiscal com a Fazenda

Municipal (ISS) e com a Seguridade Social (INSS); Ficha Cadastral de Fornecedores
/ Clientes (anexo VII).

10.6. Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição

aos documentos exigidos.

10.7. A elaboração do contrato de prestação de serviços ficará condicionada à regularidade

fiscal da pessoa jurídica e à validade desses documentos.

10.8. Uma vez analisada a documentação e verificada a regularidade fiscal, o prestador de

serviços será chamado para a assinatura do contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir
da data do recebimento do convite.
10.9. A pessoa jurídica será responsável por indicar o profissional certificado para prestar

serviço ao SENAC, conforme segmentos profissionais, especialidade e natureza da prestação
de serviço (instrutória e/ou consultoria), seguindo os critérios estabelecidos:
a) rodízio entre os profissionais certificados.
b) limite máximo de 120 horas/mês por profissional.
c) proximidade do local da execução dos serviços.
d) total de horas de prestação de serviços acumuladas da Pessoa Jurídica.

10.10. Os integrantes da pessoa jurídica terão sede de trabalho na sua empresa e o

profissional autônomo, em seu domicílio.

10.11. O contrato estabelecerá as condições de prestação de serviço, os direitos e as

obrigações das partes, respeitando a autonomia técnica e a financeira do contratado na
execução dos serviços, que deverá assumir o risco da atividade desempenhada.
10.12. Os credenciados estarão submetidos às condições previstas neste Edital de

Credenciamento e pactuadas no contrato.

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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11.1. O SENAC Amazonas, objetivando garantir o resultado efetivo aos clientes, realizará o

acompanhamento e a avaliação da prestação de serviços dos instrutores e dos consultores.
11.2. A avaliação será realizada de duas formas:
a) pelo cliente/aluno.
b) pela unidade de ensino contratante no SENAC/AM.
12. DESCREDENCIAMENTO

12.1. A pessoa jurídica ou o profissional por ela indicado, bem como o profissional autônomo,

poderá ser descredenciado quando:

a) descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no edital de

credenciamento ou no instrumento de contratação da prestação de serviços.

b) receber 3 (três) avaliações inferiores ao mínimo de 70% (setenta por cento),

seguidas ou intercaladas, por parte de clientes e unidades contratantes (nota final),
após a análise dos gestores da Divisão Administrativa ou Divisão de Educação
Profissional
c) desistir do serviço para o qual foi contratado em detrimento de outro a ser prestado

ao SENAC, salvo justificativa.

d) apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual,

documentos que contenham informações inverídicas.

e) não mantiver sigilo sobre as particularidades do SENAC Amazonas e dos clientes.
f) não comparecer ao local da realização das atividades contratadas com antecedência

para garantir a sua plena execução.

g) não zelar pelos equipamentos e pelo material didático disponibilizado pelo

SENAC/AM para a realização do trabalho, no caso de prestação de serviços de
instrutória.
h) entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de seus serviços,

durante os contatos mantidos em nome do SENAC/AM.

i) organizar eventos e propor a grupos de clientes do SENAC /AM que solicitem seus serviços.
j) utilizar qualquer material desenvolvido pelo SENAC/AM para seus produtos e seus

programas sem prévia autorização do SENAC /AM, conforme assinatura do termo de
responsabilidade.
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k) cobrar qualquer honorário profissional dos clientes, complementar ou não,

relativos aos trabalhos executados quando a serviço do SENAC /AM.

l) afastar-se da prestação de serviço, mesmo temporariamente, sem razão

fundamentada ou notificação prévia.

m) designar ou substituir outro profissional credenciado ou não para executar o

serviço pelo qual foi contratado pelo SENAC/AM no todo ou em parte.

n) utilizar a logomarca do SENAC/AM como referência para a realização de serviços

não contratados com o SENAC/AM ou utilizar a logomarca em assinaturas, cartões de
visita, portais/sites corporativos e outros canais sem autorização prévia da
instituição.
o) articular parcerias em nome do SENAC/AM sem autorização prévia.
p) pressionar, incitar, desabonar, seja por qualquer motivo, qualquer cliente, parceiro

ou o próprio SENAC/AM.

q) atuar em desacordo com os princípios do respeito e da moral individual, social e

profissional.

r) recusar-se a entregar o “ Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais”, caso

o resultado da execução do contrato seja produto ou obra sujeito ao regime de
propriedade intelectual.
12.2. Caso a pessoa jurídica e/ou o representante legal da mesma seja descredenciado devido

à infração de um ou mais incisos do art. 62 do SGC, todos os seus profissionais indicados
estarão automaticamente, descredenciados.
12.3 Caso o profissional indicado da pessoa jurídica seja descredenciado, a pessoa jurídica e

demais profissionais não serão descredenciados, caso não estejam ligados ao fato gerador do
descredenciamento.

12.4 A pessoa jurídica e o profissional autônomo poderão requerer seu descredenciamento

ou inativação temporária do cadastro ao SENAC AM, mediante solicitação formal.

12.4.1 A pessoa jurídica e o profissional indicado poderão ter seus cadastros
inativados por iniciativa do SENAC, mediante notificação formal, quando:
a) Não se manifestar, no Portal do Credenciado sobre aceite ou recusa da prestação de

serviços pelo SGC ao SENAC por três (3) vezes consecutivas ou mais.

b) A pessoa jurídica que deixar de atualizar os documentos de regularidade fiscal por
mais de seis (6) meses.
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13. VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

13.1. O pagamento dos honorários correspondentes aos serviços prestados será estabelecido

em norma interna do SENAC Amazonas, ANEXO II, consoante à natureza e a complexidade
do trabalho.
13.1.1 A norma interna referida anteriormente poderá sofrer alterações a qualquer
tempo, a arbítrio do SENAC /AM, momento em que será formalizado em documento
competente.
13.2.2. Propostas de atividades cujos valores estejam acima das faixas especificadas
no Anexo II serão executados mediante autorização prévia da Divisão Financeira.
13.2. O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias após a execução da totalidade dos

serviços ou etapas de acordo com o estabelecido em instrumento específico, de acordo com
o calendário interno de pagamento 07,17 e 27.

13.3. Os pagamentos somente serão efetuados por depósito em conta corrente, mediante

apresentação de documentos informados quando da assinatura da carta contrato, que
deverão ser entregues à unidade responsável pela contratação, após o atesto de que os
serviços foram realizados.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as pessoas jurídicas e profissionais autônomos que, ao final do processo de

credenciamento, demonstrarem capacidade técnica, integrarão o Cadastro na condição de
credenciados para prestar serviços de instrutória ou consultoria ao SENAC Amazonas,
inexistindo número mínimo ou máximo de credenciados.

14.2. O candidato classificado na etapa da habilitação e não classificado na certificação, em

novo processo de credenciamento na mesma área de conhecimento/ natureza da atividade,
poderá participar somente da etapa em que não foi aprovado, dentro do período de validade
de 12 (doze) meses.
14.2.1. – Nesse caso, não poderá haver mudança de Pessoa Jurídica e esta deverá

enviar documentação comprobatória de que não houve mudança em seu Objeto
Social, além de continuar atendendo a todos os requisitos do Edital.
14.3. Profissionais Autônomos que, após o processo de credenciamento, vierem a se

formalizar como Pessoa Jurídica, podem solicitar alteração do Cadastro de Fornecedores
do Senac Amazonas, sendo submetida à análise e aprovação da autoridade competente.

14.4. Este Credenciamento não estabelecerá obrigação do SENAC /AM de efetuar qualquer
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solicitação ou contratação de serviços.
14.5. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral da

pessoa jurídica que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas neste Edital e no
instrumento contratual.
14.6. Os prestadores de serviços serão responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e

pela legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser
cancelado o credenciamento se verificada alguma irregularidade na documentação ou nas
informações apresentadas.
14.7. Quando o SENAC Amazonas tomar conhecimento de fatos que possam caracterizar

irregularidade adotará as providências cabíveis e deliberará, junto com as áreas envolvidas,
sobre a continuidade do credenciamento.
14.8. O SENAC Amazonas poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar os segmentos

profissionais, sem que isso represente novo processo de credenciamento, desde que o motivo
seja adequar o instrumento de credenciamento ao atendimento da demanda de seus clientes.
14.9. O SENAC Amazonas poderá revogar ou anular o credenciamento, sem decisão motivada.
14.10. É parte integrante deste presente Edital, o Anexo:

I – SEGMENTOS PROFISSIONAIS E ESPECIALISTAS;
II – TABELA DE VALORES;
III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EXCLUSIVIDADE;
IV – MODELO DE TERMO DE CONCORDÂNCIA – PESSOA JURÍDICA;
V – MODELO DE TERMO DE CONCORDÂNCIA – PROFISSIONAL AUTÔNOMO;
VI – DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO.
VII – FICHA DE CADASTRO DE FORNECEDORES/CLIENTES.
VIII – ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DIDÁTICA/PRÁTICA;

Manaus, 11 de julho de 2019.

SENAC Amazonas

