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PREÂMBULO 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia – SENAR-AR/BA, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.393.878/0001-95, com sede na Rua Pedro Rodrigues 
Bandeira, n.º 143, Comércio, por meio da Gerência Técnica e da Gerência de Programas, 
torna público estarem abertas, as inscrições para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para 
integrarem o Cadastro de Prestadoras de Serviços de Instrutoria, Consultoria e Tutoria do 
SENAR-AR/BA, na forma estabelecida neste Edital, com fundamento no art. 10 do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do SENAR. 
 
1. As inscrições previstas neste Edital de Credenciamento serão realizadas pelo site 
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/, com o acesso aos 
formulários e deverão ser enviadas para o endereço informado, juntamente com a 
documentação de habilitação, conforme disposto neste Edital. 
 
2. O acompanhamento de todas as etapas do credenciamento será de inteira 
responsabilidade das empresas interessadas, que deverão tomar ciência dos resultados de 
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/  
 
3. O processo de credenciamento será realizado de acordo com o Cronograma especificado 
no item 6 deste edital. 
 
4. O credenciamento não estabelece obrigação do SENAR-AR/BA de efetuar qualquer 
contratação, constituindo apenas cadastro de empresas prestadoras de serviços aptas a 
atenderem às demandas, quando houver. 
 
5. Fica assegurado ao SENAR-AR/BA o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, 
este Edital de Credenciamento, sem decisão motivada e sem que caiba, em decorrência dessa 
medida, qualquer indenização ou compensação às empresas credenciadas.  
 
6. Todo e qualquer esclarecimento com relação a este Edital, assim como, o 
acompanhamento de todas as etapas do credenciamento será de inteira responsabilidade das 
empresas interessadas e deverá ser feito somente por escrito, dirigido ao e-mail 
credenciamento@senarbahia.org.br, tendo o prazo para resposta de até 05 (cinco) dias úteis.  
 
7. Este edital substitui os Editais de credenciamento anteriores do SENAR-AR/BA, para o 
mesmo objeto. 
 

ÍNDICE 

1 Objeto 

2 Condições para Credenciamento 

3 Etapas do Processo de Credenciamento 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/
mailto:credenciamento@senarbahia.org.br
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5 Etapa 2 – Habilitação Jurídica e Qualificação Técnica 

6 Cronograma 

7 Cadastro de Credenciados 

8 Valores da Prestação de Serviços 

9 Contratação para Prestação de Serviços 

10 Condições para Prestação de Serviços 

11 Pagamento da Prestação de Serviços 
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ANEXOS 

I Quadro de Perfis e Atribuições para Instrutores, Consultores e Tutores 

II Formulário de Inscrição da Pessoa Jurídica 

III Modelo – Declaração de Vedações em Credenciamentos 

IV Modelo - Termo de Confidencialidade 

V Formulário de Qualificação Técnica da Pessoa Jurídica e dos Profissionais  

VI Modelo – Currículo 

VII Modelo – Declaração de Ausência de Parentesco 

VIII Modelo -Declaração de Não Dedicação Exclusiva com Instituições Públicas 

IX Modelo – Contrato de Credenciamento 

X Modelo - Declaração de Ciência 

 
 
1. OBJETO 
 
Este Edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para integrar o Cadastro 
de Prestadoras de Serviços de Consultoria, Instrutoria e Tutoria do SENAR-AR/BA, que poderão 
ser chamadas para prestar serviços quando houver demanda, em regime de não 
exclusividade. O credenciamento não gera para as empresas qualquer direito de contratação. 
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2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 
2.1. Poderão participar deste procedimento pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
país que possuam objeto social compatível com o credenciamento, registrado no órgão 
competente, e que comprovem qualificação técnica e habilitatória para execução dos serviços 
de Consultoria, Instrutoria e Tutoria, objetivando o desenvolvimento de ações de Formação 
Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS), Programas Especiais (PE), bem como Inovação 
e Conhecimento (Educação Profissional Técnica de Nível Médio (presencial e à distância), 
observadas as condições inerentes a este Edital.  
 
2.2. Poderão ser credenciadas para prestar serviços ao SENAR-AR/BA, empresas que possuam 
em seu quadro de empregados ou quadro societário, ex-empregados ou ex-dirigentes e/ou 
ex-conselheiros do SENAR-AR/BA, observado o prazo mínimo de carência de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do desligamento ou do término do mandato.  
 
2.3. Poderão participar do processo de credenciamento empresas que atuem em 
conformidade ao contido no artigo 299 do Código Penal, não praticando ou aceitando a 
exploração de trabalho escravo ou degradante, e a exploração de mão-de-obra infantil e 
adolescente. 
 
2.4. A participação neste credenciamento implicará na aceitação integral e irrestrita das 
condições estabelecidas neste Edital, sob as quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
2.5. É vedada a participação de empresas que:  
 

2.5.1. Tenham sofrido qualquer tipo de penalidade decorrente de contratos de 
prestação de serviço firmados com o SENAR-AR/BA, somente enquanto perdurarem 
os motivos determinantes para aplicação da penalidade, inclusive aquelas 
relacionadas a contrato de trabalho quando tenha havido demissão por justa causa. 
 
2.5.2. Tenham sido descredenciadas, enquanto perdurar o prazo do 
descredenciamento ou estejam cumprindo a penalidade de suspensão do direito de 
licitar e/ou de contratar com o SENAR – AR/BA; 
 
2.5.3. Estiverem sob decretação de falência ou dissolução; 
 
2.5.4. Sejam ou possuam algum dirigente, sócio ou empregado que seja conselheiro, 
diretor ou empregado do SENAR-AR/BA;  
 
2.5.5. Sejam ou possuam algum dirigente, sócio ou empregado que tenham relação de 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau com conselheiro, dirigente ou empregado do SENAR-
AR/BA; 
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2.5.6. Possuam vínculo de dedicação exclusiva com instituições públicas, ressalvadas 
as hipóteses previstas em lei. 

 
2.6. Nenhum profissional poderá ter cadastro em mais de uma pessoa jurídica. 
 
2.7. Os prestadores de serviços credenciados pelo SENAR-AR/BA devem ter disponibilidade 
para atuar em todo o Estado da Bahia. Porém, para fins de melhor distribuição geográfica, 
redução de custos e pronto atendimento da demanda, a pessoa jurídica credenciada poderá 
ser demandada a prestar serviços, prioritariamente, na região de seu domicílio. 
 
2.8. O credenciamento objeto deste Edital não requer ou pressupõe dedicação exclusiva dos 
profissionais disponibilizados pela pessoa jurídica credenciada e nem configura vínculo 
empregatício com o SENAR – AR/BA. 
 
2.9. Não poderão se credenciar empresas unipessoais, ou seja, empresas formadas por 
apenas um representante. 
 
 
3.  ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO     
 
3.1. O processo de credenciamento de Pessoas Jurídicas para integrar o Cadastro de 
Prestadoras de Serviços de Consultoria, Instrutoria e Tutoria do SENAR-AR/BA, será composto 
de duas etapas, de caráter eliminatório: 
 

a) Etapa I – Habilitação Jurídica 
 

 Preenchimento e envio pelo correio do cadastro completo da pessoa jurídica, 
de acordo com o formulário de inscrição, conforme anexo II; 
 Análise documental jurídico-fiscal da pessoa jurídica, item 5.1.1; 
 Não será efetuado credenciamento de Empresário Individual. 

 
b) Etapa II – Qualificação Técnica da Pessoa Jurídica e dos Profissionais 
 

 Preenchimento e envio pelo correio do cadastro completo da pessoa jurídica, 
de acordo com o formulário de qualificação técnica da pessoa jurídica e dos 
profissionais, conforme anexo V; 
 Análise documental de qualificação técnica da pessoa jurídica, item 5.2.2; 
 Preenchimento e envio pelo correio do modelo de currículo do profissional 
indicado, conforme anexo VI;  
 Análise documental do profissional indicado, item 5.2.4. 
 

3.1.1. As pessoas jurídicas e seus profissionais indicados que, ao final do processo de 
habilitação, forem aprovados nas fases descritas acima, integrarão o cadastro na 
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condição de CREDENCIADOS para ministrar cursos, treinamentos ou prestar serviços 
de Instrutoria, Consultoria e Tutoria ao SENAR-AR/BA, inexistindo número mínimo ou 
máximo de CREDENCIADOS, desde que os seus perfis sejam compatíveis com aqueles 
definidos no anexo I deste Edital, e que possuam vínculo formal de sociedade ou 
funcional. 
 
NOTA: PARA OS PROFISSIONAIS QUE JÁ POSSUEM CADASTRO NO SENAR, SERÃO 
CONSIDERADAS AS HABILITAÇÕES TÉCNICAS CONCEDIDAS NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
001/2017, DESDE QUE NÃO HAJA MUDANÇA DE PESSOA JURIDICA. 
 

3.1.2. No caso de desvinculação da pessoa física, a Empresa/Cooperativa deverá enviar 
para o SENAR, obrigatoriamente, uma Carta de Desvinculação, em papel timbrado, 
datado e assinado. 
 
3.1.3. A nova Pessoa Jurídica, a qual o profissional desvinculado queira se cadastrar, 
deverá enviar os documentos citados no item 5.2.4 para a realização do novo 
credenciamento juntamente com a cópia da Carta de Desvinculamento. 

 
4. ETAPA 1 – INSCRIÇÃO  
 
4.1. A Pessoa Jurídica que desejar participar do processo de credenciamento deverá efetuar 
sua inscrição preenchendo os dados cadastrais da empresa, relato (s) de experiência (s) e 
áreas de atuação no Formulário de Inscrição (Anexo II), disponibilizado no site 
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/, e enviar junto com os 
documentos, por meio físico, no período estabelecido no item 6.1 deste edital. 
 
4.2. Toda documentação (Habilitação Jurídica e Qualificação Técnica) deve ser encaminhada, 
obrigatoriamente, em envelope lacrado (via Sedex ou AR) constando na parte frontal as 
seguintes informações:  
 
Envelope A – Habilitação Jurídica 

 
SENAR-AR/BA 

SETOR DE CREDENCIAMENTO 
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, 8º andar - Comércio 

Salvador/BA – CEP:40.015-080 
CREDENCIAMENTO – SENAR-AR/BA EDITAL Nº. 02/2018 

HABILITAÇÃO JURIDICA 
 

 

 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/
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Envelope B – Qualificação Técnica 

 
SENAR-AR/BA 

SETOR DE CREDENCIAMENTO 
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, 8º andar - Comércio 

Salvador/BA – CEP:40.015-080 
CREDENCIAMENTO – SENAR-AR/BA EDITAL Nº. 02/2018 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 
4.3. O SENAR-AR/BA não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por 
motivos de extravio, furto, roubo ou dano durante o transporte ou por documentos enviados 
pelos meios não definidos neste Edital. 
 
4.4. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da pessoa 
jurídica, dispondo o SENAR-AR/BA do direito de excluir deste processo de credenciamento 
aquele que não preencher os dados solicitados de forma completa e correta. 
 
4.5. As inscrições serão apenas por meio físico, não sendo aceito, em hipótese alguma, envio 
de documentação por meio eletrônico. 
 
4.6. O fato de ter se habilitado no presente processo de credenciamento não implica que o 
profissional necessariamente será chamado a prestar serviço ao SENAR-AR/BA, ficando a 
critério da instituição sua convocação, conforme os princípios que regem o credenciamento. 
 
4.7. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da 
empresa, dispondo o SENAR-AR/BA do direito de excluir deste processo de credenciamento 
aquela que não preencher os dados solicitados de forma completa e correta. 
 
5. ETAPA 2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.1. Habilitação Jurídica e Fiscal: Esta etapa é eliminatória e consiste na análise da pessoa 
jurídica legalmente estabelecida no país, cujo objeto social presente no estatuto ou contrato 
social especifique a atividade pertinente e compatível com os perfis das atividades do 
credenciamento. Em hipótese alguma será credenciado empresário individual. As empresas 
interessadas deverão enviar a documentação, por meio físico para o endereço especificado 
no item 4.2. 
 

5.1.1. Os seguintes documentos serão exigidos para o credenciamento da Pessoa 
Jurídica: 
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ITEM DOCUMENTO TIPO OBSERVAÇÕES 

a) Formulário de Inscrição - Dados 
Cadastrais e Relato de Experiência da 
Empresa -  Formulário disponível no site: 
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/cre
denciamento-de-empresas/, 

Cópia simples 
assinado pelo 
representante 
legal (Anexo II) 

Preenchimento do 
formulário de 
inscrição e envio 
físico obrigatório 

b) Ato constitutivo, estatuto, contrato social 
em vigor (com as respectivas alterações 
ou consolidação contratual), 
devidamente registrado no órgão 
competente. 

Cópia simples. 
 

O objeto social da 
empresa, deve ser 
compatível com as 
naturezas das 
prestações de 
serviços 

c) Comprovante de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

Cópia simples.  

d) Comprovantes de regularidade: 
 

1) 1- Fazenda Federal e INSS (certidão 
unificada de regularidade de Tributos 
Federais) 
 

2) 2 - Estadual 
 

3) 3 - Municipal da sede da empresa, na 
forma da lei. 

Cópia simples. Deverá constar o 
cabeçalho e o 
rodapé do site da 
internet em que 
foram emitidas, 
com a indicação da 
data de emissão e 
o endereço 
eletrônico. 

e) Comprovante de regularidade relativo ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), no cumprimento dos encargos 
instituídos por lei. 

Cópia simples. Mesmo as 
empresas que não 
possuem 
empregados 
registrados devem 
enviar o respectivo 
comprovante. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Cópia simples.  

g) Alvará de localização e funcionamento. 
 

Cópia simples. Emitido pela 
Prefeitura 
Municipal, do 
domicilio da sede 
da Pessoa Jurídica 

h) Cópia dos documentos pessoais de todos 
os sócios. 

Cópia simples.  

i) Declaração de Vedações para 
Credenciamento. 

Documento 
original, 
assinado pelo 

Em papel timbrado 
da empresa 
candidata. 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/
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representante 
legal - (Anexo 
III) 

j) Termo de confidencialidade. Documento 
original, 
assinado pelo 
representante 
legal – (Anexo 
IV) 

Em papel timbrado 
da empresa 
candidata. 

l) Declaração de Ciência. Documento 
original, 
assinado pelo 
representante 
legal – (Anexo 
X) 

Em papel timbrado 
da empresa 
candidata. 

 
5.1.2. Os documentos e certidões comprobatórios de regularidade ou inexistência de 
débito deverão estar dentro do prazo de validade. Na falta desta informação serão 
considerados válidos por 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados, inclusive da 
emissão, aprovação ou da data de assinatura, pela autoridade e em nenhuma hipótese 
será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos documentos 
exigidos. Todas as certidões devem ser apresentadas, independentemente de ser 
contribuinte ou possuir imóveis, para fins de comprovação. 

 
5.1.3. Caso a pessoa jurídica seja constituída na forma de cooperativa, deverá ainda 
apresentar certidão de regularidade emitida pela representação regional da OCB 
Organização das Cooperativas do Brasil. 

 
5.1.4. Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, o SENAR-AR/BA poderá realizar consulta online 
aos sites dos órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos, assim como diligências 
para comprovar a veracidade dos demais documentos apresentados. 

 
5.1.5. 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. 

 
5.2. Qualificação Técnica da Pessoa Jurídica e dos Profissionais: Esta etapa consiste na análise 
da experiência da pessoa jurídica e dos profissionais indicados, que deverão enviar a 
documentação, por meio físico para o endereço especificado no item 4.2.  
 

5.2.1. A análise da pessoa jurídica será realizada a partir da descrição do relato de 
experiência (descrição do histórico de atuação da empresa na área e natureza do 
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serviço, se consultoria, instrutoria e/ou tutoria), informado no formulário de 
qualificação técnica da pessoa jurídica e dos profissionais (anexo V) e dos atestados de 
capacidade técnica das prestações de serviços realizadas em cada área de 
conhecimento e natureza da prestação de serviços, se consultoria, instrutoria e/ou 
tutoria, realizados pela empresa e enviados conforme estabelecido neste Edital de 
Credenciamento. 
 
5.2.2. Os seguintes documentos serão exigidos para a Qualificação Técnica da Pessoa 
Jurídica: 

 

ITEM DOCUMENTO TIPO OBSERVAÇÕES 

a) Formulário de Qualificação Técnica e 
Inscrição dos Profissionais Indicados 

Cópia simples 
assinada pelo 
representante 
legal (Anexo V) 

Preenchimento do 
formulário de 
inscrição e envio 
físico obrigatório 

b) Atestados de Capacidade Técnica da 
Pessoa Jurídica 

Original ou 
cópia 
autenticada 

A empresa deverá 
apresentar até 3 
atestados que 
somados deverá 
comprovar número 
mínimo de 160 
horas de prestação 
de serviços.  
Atestados emitidos 
pelo SENAR-AR/BA 
não necessitam de 
cópias autenticadas. 
Os atestados 
deverão ser 
fornecidos pela 
empresa cliente 
atendida, 
apresentado em 
papel timbrado, 
identificado e 
assinado (nome 
legível da pessoa 
responsável por sua 
emissão, cargo que 
exerce, telefone e 
sua assinatura), 
comprovando que o 
trabalho foi 
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executado, 
mediante a 
apresentação de 
síntese, indicando 
ainda, o nome da 
empresa que 
prestou os serviços, 
o título do serviço 
prestado, 
quantidade de 
horas, período e 
resultado obtido 
com a manifestação 
acerca da qualidade. 

 
NOTA: A EMPRESA CANDIDATA PODERÁ UTILIZAR ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SEUS 
SÓCIOS E/OU EMPREGADOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE SUA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

a) Caso o sócio ou empregado seja ex-dirigente ou ex-empregado do SENAR-AR/BA, a 
empresa poderá utilizar o (s) atestado (s) fornecidos, na (s) respectiva (s) área (s) 
de atuação.  

 
5.2.3. A análise do perfil do Profissional indicados será realizada com base na 
documentação apresentada dentro das áreas de atuação especificadas conforme 
Quadro de Perfis (anexo I), a partir da descrição do relato de experiência, informado 
no currículo (anexo VI) juntamente com os documentos enviados conforme 
estabelecido neste Edital de Credenciamento no item 5.2.4. 
 
5.2.4. Os seguintes documentos serão exigidos para a Qualificação Técnica dos 
Profissionais:  

 

ITEM DOCUMENTO TIPO OBSERVAÇÕES 

a) Currículo de todos os profissionais 
indicados, conforme modelo proposto 
pelo SENAR-AR/BA  

Anexo VI  

b) Comprovante de vínculo com a Pessoa 
Jurídica nos seguintes casos:  
a) quando empregado, cópia da carteira 
profissional ou ficha de registro, frente e 
verso com as devidas assinaturas, pagina 
de identificação e páginas que 
comprovem a admissão e função 
ocupada, está compatível com o serviço a 

Cópia simples  
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ser prestado;  
b) vínculo de sociedade, por meio do 
contrato social; 
c) cooperado, cópia do comprovante de 
filiação, devidamente registrado no órgão 
competente.  
Para ex-empregados e ex-ocupantes de 
funções de confiança de qualquer 
unidade do Senar, a experiência será 
comprovada por meio de cópia simples 
da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS (páginas que comprovam a 
admissão/desligamento e a função 
ocupada). 

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

Cópia simples - 
frente e verso  

 

d) Comprovante de domicílio (atualizado) Cópia simples   

e) Comprovantes de escolaridade: de 
diploma, certificado ou qualquer outro 
documento formal emitido por 
Instituição de Ensino reconhecido pelo 
Ministério da Educação. Documento de 
formação/curso realizado no exterior 
somente será considerado quando 
devidamente reconhecido por instituição 
educacional brasileira, na forma da lei, 
com a correspondente tradução 
juramentada; 

Cópia simples - 
frente e verso  

Verificar requisitos 
constantes no 
Anexo I.  
Somente serão 
aceitos 
documentos 
oficiais e de cursos 
que obedeçam a 
legislação vigente 
do MEC. 

f) Diplomas de pós-graduação, mestrado e 
doutorado emitido por Instituição de 
Ensino reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Quando documento 
relacionado a curso no exterior, somente 
é considerado quando devidamente 
reconhecido por instituição educacional 
brasileira, na forma da lei, e devem vir 
acompanhado pela correspondente 
tradução juramentada; 

Cópia simples - 
frente e verso - 

Verificar requisitos 
constantes no 
Anexo I.  
Somente serão 
aceitos 
documentos 
oficiais e de cursos 
que obedeçam a 
legislação vigente 
do MEC. 

g) Comprovante de regularidade junto ao 
respectivo órgão de classe, quando 
houver conselho da profissão; 
 

Cópia simples O registro ou 
inscrição em 
entidade 
profissional está 
relacionado ao 
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órgão regulador da 
profissão, quando 
houver. 

h) Documentos que comprovem a 
experiência exigida, conforme perfis 
descritos no ANEXO I, tais como: 
certificados de aulas/palestras 
proferidas/atestados de capacidade 
técnica, consultorias fornecidos em papel 
timbrado (se não houver papel timbrado, 
deverá constar o carimbo com o CNPJ da 
empresa identificado e assinado com 
nome e função da pessoal responsável 
por sua emissão, indicando o título do 
serviço prestado, período e resultado 
obtido), cursos de qualificação 
profissional na área pretendida com 
carga horária acima de 80 horas, 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 

Cópia simples  

i) Declaração de ausência de parentesco Documento 
original, 
assinado pelo 
profissional 
indicado 
(Anexo VII) 

 

j) Declaração de não vinculo de dedicação 
exclusiva com instituições públicas. Caso 
possua e seja permitido por lei, tal 
informação, detalhada, deve constar da 
declaração. 

Documento 
original, 
assinado pelo 
profissional 
indicado 
(Anexo VIII) 

 

 

5.2.5. Será analisada a documentação relativa à qualificação técnica do candidato e 

sua vinculação com a área de atuação para a qual o profissional está se candidatando, 

sendo que aquelas incompatíveis com o objeto do Credenciamento ensejarão a sua 

desclassificação. 
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5.3. As pessoas jurídicas são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade, legitimidade e 
atualização das informações cadastrais e dos currículos dos profissionais. 
 
NOTA: A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADA PELOS CORREIOS OU EMPRESAS DE 
TRANSPORTE. NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS ENTREGUES DIRETAMENTE NO ENDEREÇO CITADO. 
 

 5.4. O comprovante da data de envio dos documentos será o carimbo dos Correios, ou de 
empresas de transporte.  

 
a) O SENAR-AR/BA não se responsabilizará por extravio ou por atrasos durante o 

processo de envio dos documentos. 
 

b) Documentos apresentados fora do prazo estabelecido neste Edital implicará a 
reprovação da empresa candidata.   

 
5.5. Sempre que necessário, o SENAR-AR/BA, em qualquer fase do processo de 
credenciamento, promoverá diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo de credenciamento da empresa, podendo inclusive, solicitar as 
empresas candidatas cópias de contratos e/ou notas fiscais que comprovem a realização dos 
serviços informados no relato de experiência e/ou atestados de capacidade técnica 
apresentados.  
 
5.6. Os documentos enviados para este processo não serão devolvidos. 
 
6. CRONOGRAMA 
 
6.1.  Os resultados das etapas ou qualquer alteração neste Edital serão divulgados no site do 
SENAR-AR/BA, http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/ 
conforme segue: 

DETALHAMENTO PRAZO 

 
 
 
 

ETAPAS 

Período de Inscrição com entrega da 
documentação física no SENAR-AR/BA  
(Habilitação Jurídica e Qualificação Técnica) 

De 12/07/2018 a 
10/08/2018 até às 00:00h 

Período de Análise documental, que será 
realizada seguindo a ordem de chagada, e 
divulgação das listas das inscrições. 

De 13/08/2018 a 
11/09/2018 até às 00:00h 

Período para Questionamento relativo a lista 
divulgada e entrega de pendências. 

A partir da divulgação da 
lista parcial de inscrição 

até a data de 25/09/2018 
às 00:00h 

Resultado final do Processo de Credenciamento Até 10/10/2018 
 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/credenciamento-de-empresas/
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*Serão divulgadas listas de inscrições parciais de acordo com ao critério de ordem de chagada 
dos documentos. 

 
*Todas as pendências deverão ser encaminhadas pelos correios. Não serão aceitos o envio de 
documentos por e-mail. 
 
7. CADASTRO DE CREDENCIADOS 
 

7.1. As pessoas jurídicas inscritas para o Credenciamento conforme QUADRO DE  PERFIS 
constantes do anexo I deverão seguir as regras expostas por este Edital e encaminhar a sua 
documentação na forma determinada. 
 
7.2. Todas as empresas aprovadas no processo de credenciamento integrarão o Cadastro de 
Empresas Prestadoras de Serviços de Instrutoria, Consultoria e/ou Tutoria do SENAR-AR/BA, 
não existindo número mínimo ou máximo de empresas credenciadas, estando aptas a 
prestar serviços quando demandadas. 
  
7.3. Concluídas as etapas de HABILITAÇÃO JURÍDICA e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as empresas 
consideradas aptas constarão do banco de dados do SENAR-AR/BA e serão convocadas 
mediante demanda para celebração de contrato específico de credenciamento. 
 
7.4. 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 das Pessoas Jurídicas deverão ser prestadas 
sempre por escrito e nos prazos fixados. 
 
7.5. O SENAR-AR/BA não se responsabilizará por quaisquer obrigações (jurídicas, legais e 
financeiras), tampouco pelo resultado dos serviços que venham a ser prestados por meio da 
transferência do cadastro de prestadoras de serviços. 
 
7.6. A atualização dos dados cadastrais da empresa credenciada é de responsabilidade 
exclusiva desta e é condição para a continuidade da prestação dos serviços, sob pena de 
descredenciamento, após o período de um ano sem apresentação dos respectivos 
documentos.  
 
8. VALORES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

8.1. 0 valor da hora/aula e/ou hora/técnica para Ações de Formação Profissional Rural e 
atividades de Promoção Social é estabelecido de acordo com Portaria nº 011A/2017 do 
SENAR-AR/BA, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/ 
 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/
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NOTA: AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS RELACIONADAS AOS PROJETOS CONVENIADOS OU EM PARCERIAS 

PODERÃO SOFRE ALTERAÇÇÕES NA FORMA DE PAGAMENTO. 

 

9. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Divulgado o resultado do credenciamento, os CREDENCIADOS estarão aptos para 
prestação dos serviços a partir da assinatura de instrumento contratual correspondente. 
9.2. A empresa credenciada deverá manter atualizada a documentação de regularidade fiscal 
válida, como condição para celebração do contrato de credenciamento.  
 
9.3. Caberá à empresa credenciada, no momento em que vier a ser consultada a prestar 
serviços, analisar se possui a estrutura e capacidade adequadas para atender à demanda. 
 
9.4. Os CREDENCIADOS serão convocados para prestar serviços à medida que surjam as 
demandas em conformidade com o perfil para o qual foi selecionado, de acordo com a 
necessidade do SENAR-AR/BA. 
  
9.5. O Credenciamento e assinatura do Contrato não implica na obrigatoriedade da 
contratação por parte do SENAR-AR/BA, assim como não estabelecerá qualquer exclusividade 
ou reserva de mercado, podendo a pessoa jurídica credenciada atender tantos outros clientes 
quantos busque, os seus serviços. A demanda será originada de acordo com a necessidade, a 
partir de pedidos específicos da área técnica da Instituição, onde constaram as informações 
do serviço a ser prestado. 
 
9.6. No momento da assinatura do contrato, a pessoa jurídica credenciada deverá apresentar 
as certidões negativas e de regularidade, constantes do item 5.1.1, atualizadas, bem como 
apresenta-las a cada nota fiscal de prestação de serviços emitida, não se eximindo de 
comprovar ao SENAR-AR/BA, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem 
sobre a execução dos serviços prestados pelos profissionais a ela vinculados. 
 
9.7. A pessoa jurídica credenciada não está obrigada a atender a convocação do SENAR-
AR/BA, indicando profissional habilitado. A contratação será feita de acordo com o interesse e 
disponibilidade da empresa e do profissional. 
 
9.8. Não havendo disponibilidade ou interesse, a CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) 
dias corridos, a contar da convocação, para manifestar-se formalmente sobre sua 
indisponibilidade ou falta de interesse. 
 
9.9. Expirado o prazo para manifestação a que se refere o item 9.8 acima sem que haja 
resposta da empresa, a consulta será encaminhada, automaticamente, à próxima empresa, 
sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer direito de reclamação.  
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9.10. É vedada a transferência da obrigação da pessoa jurídica e dos profissionais habilitados 
para terceiros, o que, caso ocorra, ensejará a imediata rescisão contratual e o 
descredenciamento. 
 
9.11 A pessoa jurídica e seus profissionais indicados não poderão utilizar, em hipótese 
alguma, fora da execução do contrato, a marca do SENAR-AR/BA, ou qualquer outro material 
desenvolvido, assim como os dados cadastrais a que tenha acesso, salvo por autorização 
expressa do SENAR-AR/BA. 
 
9.12. O aceite da consulta pela empresa gera apenas uma mera expectativa de prestação de 
serviços, que dependerá da autorização formal do SENAR-AR/BA para início dos trabalhos. 
 
9.13 O contrato estabelecerá as condições da prestação futura de serviços, os direitos e as 
obrigações das partes, explicitando a autonomia técnica e financeira da empresa contratada 
para a execução dos serviços, não vinculado à contratação dos mesmos, que somente estarão 
autorizadas mediante solicitação formal da área técnica responsável do SENAR-AR/BA. 
 
9.14. As empresas credenciadas estarão submetidas às condições previstas neste Edital de 
Credenciamento, às pactuadas no respectivo instrumento contratual e no documento da área 
técnica do SENAR-AR/BA que autorizar o serviço. 
 
9.1.5. Nenhum serviço será executado enquanto a empresa não devolver o instrumento 
contratual de credenciamento, respectivo, devidamente assinado, em via original. 
 
10. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
10.1 São condições para a prestação de serviços decorrentes deste edital de credenciamento:  
 

10.1.1. Da Ausência de vínculo empregatício:  
 

10.1.1.1. Os serviços a serem prestados pela pessoa jurídica credenciada são 
realizados com total autonomia, não estabelecendo nenhum vínculo 
empregatício de responsabilidade do SENAR-AR/BA com relação ao pessoal 
que a pessoa jurídica credenciada utilizar direta ou indiretamente, para a 
prestação dos serviços, correndo por conta exclusiva desta todas as despesas 
com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja 
trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, além de quaisquer 
obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e 
previdenciária em vigor.  

 
10.1.1.2. A pessoa jurídica credenciada, responsabiliza-se, em caráter 
irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer 
outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de 
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acidente de trabalho, que venham a ser intentadas por seus sócios, 
empregados, prepostos e/ou colaboradores contra o SENAR-AR/BA, mesmo 
que tenham sido destacados pela pessoa jurídica credenciada para a execução 
dos serviços objeto deste edital, a qualquer tempo, seja a que título for.  

 
10.1.1.3. A pessoa jurídica credenciada responderá integralmente pelo 
pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários 
advocatícios, custas processuais e demais encargos que houverem, podendo 
ser denunciada em qualquer ação que for proposta para indenizar seus 
autores, aplicando-se ao presente contrato o disposto no artigo 125 e 
seguintes, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro.  
 
10.1.1.4. A pessoa jurídica credenciada reconhecerá como seu débito líquido e 
certo, o valor que for apurado em execução de sentença de eventual processo 
trabalhista ajuizado por seu sócio, ex-empregado e/ou colaborador, ou valor 
que for ajustado entre o SENAR-AR/BA e o reclamante, na hipótese de acordo 
efetuado nos autos do processo trabalhista.  

 
10.1.2 Das Obrigações:  
 

10.1.2.1 Sem prejuízo das disposições contidas neste Instrumento, o SENAR-
AR/BA fica obrigado a:  

 
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas 
pela pessoa jurídica credenciada;  
 
b) Proporcionar as facilidades necessárias para que a pessoa jurídica 
credenciada possa entregar os serviços dentro das normas estabelecidas pelo 
SENAR-AR/BA;  
 
c) Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela pessoa 
jurídica credenciada, de acordo com este edital e as cláusulas contratuais;  
 
d) Notificar a pessoa jurídica credenciada por escrito sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias e 
aplicar as penalidades cabíveis. 

 
10.1.2.2 Sem prejuízo das demais disposições contidas neste edital e no 
contrato de credenciamento, a pessoa jurídica credenciada fica obrigada a:  

 
a) Executar os serviços garantindo o seu fiel cumprimento, conforme 
especificações do SENAR-AR/BA e cumprir as obrigações assumidas, de modo 
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que os serviços contratados se realizem com esmero e perfeição, executando-
os sob sua inteira responsabilidade; 
 
b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo gestor do contrato, os serviços efetuados em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados;  
 
c)  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ficando o SENAR-AR/BA 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos à empresa credenciada, o 
valor correspondente aos danos sofridos;  
d) Abster-se de retirar das dependências do SENAR-AR/BA quaisquer 
documentos e/ou informações a que tiver acesso, bem como não poderá 
copiar, reproduzir e divulgar qualquer informação pessoal do quadro de 
colaboradores do SENAR-AR/BA;  
 
e) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da 
prestação dos serviços; 
 
f) Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
nem subcontratar qualquer das prestações e serviços a que está obrigada, por 
força deste edital, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste edital e no 
contrato;  
 
g) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados à 
execução dos serviços objeto do contrato, mesmo que, para isso, outra solução 
não prevista neste tenha de ser apresentada, para aprovação e 
implementação, sem ônus adicionais para o SENAR-AR/BA;  
 
h) Manter comunicação e entendimentos frequentes com o SENAR-AR/BA, 
informando-o acerca do andamento dos serviços e da evolução dos processos 
e fatos relevantes, permitindo, assim, eventuais adequações e ajustes 
necessários, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução dos 
serviços;  
 
i) Acatar todas as orientações do SENAR-AR/BA sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e o 
atendimento das reclamações formuladas;  
 
j) Instruir seus sócios/empregados quanto à necessidade de acatar as normas 
internas do SENAR-AR/BA, bem como a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 
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contrato, devendo a pessoa jurídica credenciada relatar ao SENAR-AR/BA toda 
e qualquer ocorrência neste sentido;  
 
k) Relatar ao SENAR-AR/BA toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços;  
 
l) Manter preposto para representá-la na execução do contrato; 
  
m) Manter-se durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de regularidade fiscal, jurídicas e 
qualificação exigidas na contratação;  

 
n) Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 
dos serviços decorrentes deste edital, trabalho infantil, degradante ou forçado, 
bem como exigir que as referidas medidas sejam adotadas nos contratos 
firmados com os fornecedores de seus insumos;  
 
o) Adotar posturas que promovam a segurança no trabalho e o exercício da 
responsabilidade socioambiental;  
 
p) Responsabilizar-se, no âmbito administrativo e civil, objetivamente, por 
qualquer ato lesivo ao SENAR-AR/BA, a exemplo de fraude, corrupção ou dolo;  
 
q)  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados e prepostos, quando nas dependências do SENAR-AR/BA, ou em 
qualquer outro local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as 
providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;  
 
r)  Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus 
empregados/colaboradores aos equipamentos, instalações, patrimônio e bens 
do SENAR-AR/BA, em decorrência da execução dos serviços relacionados 
decorrentes deste edital, incluindo-se também os danos materiais ou pessoais 
a terceiros, a que título for;  
 
s)  Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus 
sócios, empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de decisões judiciais que lhe venham 
a ser atribuídas em decorrência do cumprimento deste Contrato ou por força 
de lei;  
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t) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao SENAR-AR/BA;  
 
u) Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na 
legislação de proteção da propriedade intelectual, dos direitos de propriedade 
ou dos direitos autorais, relacionada com os serviços objeto deste Contrato.   

 
10.1.3. Do sigilo:  
 

10.1.3.1. Os serviços decorrentes deste edital deverão ser realizados com 
respeito às condições de sigilo previstas abaixo, das quais a pessoa jurídica 
credenciada declara expressamente conhecer e concordar:  

 
a) Não utilizar a marca SENAR-AR/BA ou qualquer material desenvolvido pelo 
SENAR-AR/BA para seus produtos e seus programas, assim como os dados dos 
clientes a que tenha acesso no decorrer das atividades inerentes a prestação 
de serviços, em ações desenvolvidas fora do âmbito de atuação deste edital;  
 
b) Tratar todas as informações a que tenha acesso em função da prestação de 
serviços em caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para 
evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação seja 
por omissão, a qualquer terceiro;  
 
c) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste edital 
que envolvam o nome do SENAR-AR/BA mediante sua prévia e expressa 
autorização;  
 
d) Manter irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam 
fornecidos em decorrência da prestação de serviço, sobretudo quanto à 
estratégia de atuação do SENAR-AR/BA.  

 
10.1.4. Dos direitos autorais:  
 

10.1.4.1. A pessoa jurídica credenciada entregará ao SENAR-AR/BA todos os 
materiais, técnicas, ferramentas, estudos, produtos e correlatos desenvolvidos 
ou absorvidos em decorrência da prestação de serviço - salvo os anteriormente 
existentes - de propriedade pública ou particular. Cederá, ainda, de forma 
definitiva, os direitos autorais patrimoniais a eles vinculados, com observância 
aos preceitos da Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, de forma que o 
SENAR-AR/BA possa deles dispor para todo e qualquer fim, 
independentemente de qualquer remuneração especial ou adicional àquela 
ajustada.  



 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL                                          
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA 

SENAR-AR/BA 

 
 

 22 

 
10.1.4.2. O SENAR-AR/BA terá o direito de utilizar, fruir a obra e dela dispor, 
bem como autorizar sua utilização por terceiros, no todo ou em parte, como 
obra integrante de outra ou não, de reprodução parcial ou integral, de edição, 
de adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações, de tradução 
para qualquer idioma, de inclusão em fonograma ou produção audiovisual, de 
distribuição e exploração da obra, de distribuição para oferta de obras ou 
produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou quaisquer outros 
sistemas que permitam ao usuário realizar a seleção da obra ou da produção 
para percebê-la em tempo ou lugar previamente determinados por quem 
formula a demanda, e nos casos em que o acesso à obra se faça por quaisquer 
sistemas que importem em pagamento pelo usuário, de condensação, resumo, 
redução, compilação e ampliação, alteração do título, de utilização no Brasil e 
no exterior; 

 
10.1.4.3. Dentre os direitos cedidos, incluem-se os de adaptação, condensação, 
resumo, redução, compilação e ampliação, utilização no Brasil e no exterior.  
 
10.1.4.4. A pessoa jurídica credenciada ficará obrigada, sob pena de exclusiva 
responsabilidade civil, pela obtenção com os autores, dos trabalhos 
intelectuais, da cessão dos direitos autorais patrimoniais;  
 
10.1.4.5. O (s) instrumento (s) a serem assinado (s) entre a pessoa jurídica 
credenciada e o (s) seu (s) contratado (s), autor (es) intelectual (ais) deverão 
explicitar de maneira inequívoca a cessão definitiva, de forma irrevogável e 
irretratável, dos direitos autorais patrimoniais respectivos.  

 
10.1.5. Do respeito à Lei Anticorrupção: 
  

10.1.5.1. Durante a execução da prestação de serviços a pessoa jurídica 
credenciada se compromete a atuar exclusivamente dentro do escopo da lei 
anticorrupção;  
 
10.1.5.2. A pessoa jurídica credenciada assume, como condição contratual 
fundamental, que são expressamente contrárias à prática de atos lesivos à 
administração pública, nacional ou estrangeira, assim entendidos todos 
aqueles atos que atentem contra o patrimônio público nacional, do SENAR-
AR/BA ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil;  

 
10.1.5.3. Para os fins de cumprimento da condição contratual fundamental 
disposta no presente artigo, para a realização de qualquer serviço no âmbito 
deste edital, a pessoa jurídica credenciada declara que:  
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a) Está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras 
ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto da prestação de serviços;  

 
b) Não foi condenada pelas práticas previstas na Lei 12.846/2013;  
 
c) Que seus sócios, diretores, administradores, empregados, assessores, 

prepostos e colaboradores não cometerão qualquer ato ilícito nem 
auxiliarão, incitarão ou instigarão terceiros a cometerem atos ilícitos, que 
incluem oferecer, conceder, requerer ou aceitar pagamentos, doações, 
compensação, benefícios ou quaisquer outras vantagens indevidas e/ou 
ilegais para si ou para terceiros, bem como o desvio de finalidade do 
presente edital ou da prestação de serviços que pretende realizar, ou atos 
lesivos expressamente previstos na Lei Federal nº 12.846/13, que 
constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta.  

 
10.1.6. A pessoa jurídica credenciada, seus agentes ou empregados devem combater 
toda e qualquer iniciativa que seja contra a livre concorrência, especialmente, mas 
não se limitando, a iniciativas indutoras à formação de cartel.  
 
10.1.7. A pessoa jurídica credenciada se compromete a estabelecer de forma clara e 
precisa os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões 
comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas 
vigentes e as determinações para a prestação de serviços.  
 
10.1.8. Caso a pessoa jurídica credenciada viole essas regras, poderá o SENAR-AR/BA 
rescindir motivadamente a prestação de serviços, com a aplicação das penalidades de 
descredenciamento.  
 
10.1.9. A pessoa jurídica credenciada se obriga a arcar com todos os prejuízos gerados 
ao SENAR-AR/BA relativos a todo e qualquer passivo, demandas, perdas e/ou danos, 
penalidades decorrentes de responsabilização administrativa e civil na forma da Lei 
Federal nº 12.846/13, custas judiciais, honorários advocatícios e eventuais outras 
despesas que porventura venha ter decorrentes da violação dessas regras, desde que 
fique comprovada a culpa da empresa credenciada e o nexo de causalidade entre o 
ato realizado e o dano causado ao SENAR-AR/BA.  
 

11. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. Instrutoria, Consultoria e Tutoria - O CREDENCIADO terá prazo de 20 (vinte) dias corridos, 
a contar do primeiro dia após a data do termino do serviço, para entregar no SENAR-AR/BA a 
solicitação de pagamento, o relatório e a lista de presença do evento. Todos estes 
documentos devem ser originais e estar devidamente assinados e carimbados. O não 
cumprimento deste prazo incidirá em multa diária conforme previsto em clausula contratual. 
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11.2. Após o recebimento da documentação, o SENAR-AR/BA enviará o esboço de pagamento 
dos serviços prestados para o CREDENCIADO, por e-mail, para que a empresa envie o 
documento fiscal correspondente à ordem de serviço, juntamente com as certidões negativas 
e de regularidade, atualizadas, procedendo, o SENAR-AR/BA, com o devido pagamento. Todos 
estes procedimentos, tanto do SENAR-AR/BA como do Credenciado, devem ocorrer dentro do 
prazo de até 22 (vinte e dois) dias úteis, contadas a partir da data de entrega da referida 
documentação do item anterior no SENAR/AR-BA. 

11.3. A documentação que não for aprovada, após análise da área técnica, poderá ser 
devolvida, via correios, ou gerada notificação, via e-mail, para que a empresa apresente as 
devidas correções. O prazo para resolução e entrega da correção no SENAR-AR/BA é de 20 
(vinte) dias corridos a contar da data da notificação da pendência. 

11.4. Para liquidação dos valores relativos à prestação dos serviços será ainda observado o 
que segue: 
 

a) O SENAR-AR/BA reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços não 
estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado; 
 

b) O SENAR-AR/BA efetuará o pagamento mediante apresentação das certidões 
negativas e de regularidade, atualizadas; 
 

c) O SENAR-AR/BA poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pelo 
CREDENCIADO em razão da inadimplência nos termos do contrato. 
 

d) Caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao 
CREDENCIADO para as devidas correções em até 02 (dois) dias úteis e o pagamento 
ocorrerá em até 3 (três) dias úteis, após o recebimento pelo SENAR-AR/BA, neste caso 
sem quaisquer ônus para este 
 

e) As despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta do 
CREDENCIADO. 

 
11.5. O CREDENCIADO deverá abrir, preferencialmente, conta bancária específica no Banco 
do Brasil para movimentação de pagamento de prestação de serviços.  
 
11.6. Somente serão efetuados pagamentos que tenham sido solicitados no exercício em que 
houve a prestação de serviço, salvo àqueles que são executados em formato modular e 
devidamente autorizadas pelo SENAR-AR/BA. 
 
11.7. O número máximo de horas/mês para cada profissional prestador de serviço limita-se a 
120(cento e vinte) horas, não devendo ultrapassar 1.200 horas/ano.  
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11.8 O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA dos valores previstos na 
portaria n 0 011A/2017 do SENAR-AR/BA, com o cronograma de atividades estabelecido 
previamente para a realização dos serviços contratados, de acordo com a data da realização 
do evento. 
 
11.9. No valor estimado do contrato estão incluídas todas as despesas com salários, encargos 
sociais, tributos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, viagens, alimentação e 
deslocamentos com veículo próprio e demais despesas diretas e indiretas em geral 
necessárias para a prestação dos serviços contratados. 
 

a) Nota Fiscal preenchida, dentro da validade para emissão, com as seguintes 
informações: natureza do serviço prestado, discriminando se a empresa atende aos 
requisitos do Art. 157 da Ordem de Serviço INSS/DAF nº 100/03; especificação dos 
serviços realizados; período de realização dos serviços; número de horas efetivamente 
executadas; número do contrato; local (cidade) da prestação dos serviços; valor total, 
com a dedução dos impostos devidos; banco, nº da agência e da conta corrente da 
empresa. 

 
b) Os valores aplicados a título de multa serão considerados descontos condicionais, ou 

seja, a tributação será feita em cima do valor total da nota fiscal. 
 
12. DESCREDENCIAMENTO E SUSPENSÃO 
 
12.1. A pessoa jurídica ou o profissional por ela indicado poderão ser descredenciados/ 
descadastrados quando: 
 

a) Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas neste Edital de 
Credenciamento ou no instrumento de contratação da prestação de serviços;  
 

b) Apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual, 
documentos que contenham informações inverídicas;  
 

c) Não mantiver sigilo sobre as informações decorrentes das contratações; 
 

d) Entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de seus serviços, 
durante os contatos mantidos em nome do SENAR; 
 

e) Utilizar qualquer material desenvolvido pelo SENAR-AR/BA para seus produtos e seus 
programas sem prévia autorização; 
 

f) Cobrar qualquer honorário profissional, complementar ou não, relativos aos trabalhos 
executados no âmbito do contrato de prestação de serviços firmado com o SENAR-
AR/BA;  
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g) Comercializar qualquer produto/serviço do SENAR-AR/BA sem sua prévia autorização; 

 
h) Afastar-se da prestação de serviço, mesmo temporariamente, sem razão 

fundamentada ou notificação prévia;  
 

i) Designar outro profissional, credenciado ou não, para executar o serviço pelo qual foi 
contratada pelo SENAR-AR/BA, seja no todo, seja em parte; 
 

j) Utilizar o nome ou a logomarca do SENAR-AR/BA como referência para a realização de 
serviços não contratados ou utilizar o nome ou a logomarca do SENAR-AR/BA em 
assinaturas, cartões de visita, portais/sites corporativos e outros canais;  
 

k) Articular parcerias em nome do SENAR-AR/BA;  
 

l) Pressionar, desabonar, ofender, seja por qualquer motivo, qualquer cliente, parceiro 
ou o próprio SENAR-AR/BA; 
 

m) Atuar em desacordo com os princípios do respeito e da moral individual, social e 
profissional; 
 

n) 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;  

 
o) Alterar seu objeto social de modo que a torne incompatível com a prestação de 

serviços de consultoria/instrutoria/tutoria; 
 

p) Encerrar as suas atividades, ou seja, a empresa estar inativa e/ou com baixa na Junta 
Comercial, Cartórios, Receita Federal do Brasil, dentre outros;  
 

q)  Desistir do serviço para o qual foi contratada; 
 

r) Não zelar pelos equipamentos e pelos materiais didáticos disponibilizados pelo Senar 
para a realização dos trabalhos, quando for o caso; 
 

s) Caso a pessoa jurídica seja descredenciada, todos os seus profissionais indicados 
estarão automaticamente, descredenciados; 
 

t) Caso o profissional indicado seja descadastrado, a pessoa jurídica que o indicou e os 
demais profissionais não o serão, caso não estejam ligados ao fato gerador do 
descadastramento; 
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u) A empresa descredenciada pelos motivos acima fica impedida de prestar serviços ao 
SENAR-AR/BA pelo prazo de até 12 (doze) meses, a partir da data de comunicação do 
descredenciamento.  
 

v) Deixar de atualizar os documentos de regularidade fiscal;  
 

w) Deixar de entregar quaisquer documentos solicitados pelo SENAR-AR/BA no prazo 
estipulado; 
 

x) Não se manifestar, formalmente, sobre o aceite ou recusa da proposta (consulta) de 
prestação de serviços ao SENAR-AR/BA (prazo expirado) por 3 (três) vezes 
consecutivas. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1.  A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral da 
empresa que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas no edital de credenciamento ou 
no contrato de credenciamento. 
 

13.2. A simples participação no presente credenciamento evidencia ter o interessado 
examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus 
detalhes e com eles haver concordado. 
 
13.2. 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/BA, por tratar-se de uma relação cível, inexistindo qualquer 
solidariedade entre os signatários deste Contrato; 
 
13.3. O CREDENCIADO não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do SENAR-
AR/BA na sua qualidade de Contratante 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. 
 
13.4. O SENAR-AR/BA não admitirá declarações posteriores ao encaminhamento dos 
documentos, de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou 
impossibilitem o credenciamento. 
 
13.5. É facultado ao SENAR-AR/BA, em qualquer etapa do Credenciamento, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
13.6. Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Credenciamento deverá ser 
encaminhado por intermédio do e-mail credenciamento@senarbahia.org.br. 
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13.7. Quaisquer alterações ao Edital serão divulgadas por avisos disponibilizados no site do 
SENAR-AR/BA, endereço eletrônico http://www.sistemafaeb.org.br/senar/ 
 
13.8. Fica assegurado ao SENAR-AR/BA o direito de cancelar, no todo ou em parte, o presente 
Credenciamento, sem que em decorrência dessa medida tenham as participantes direito à 
indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 
 
13.9. O SENAR-AR/BA poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar as áreas de atuação 
para credenciamento e também alterar a forma e informações requeridas neste Edital e seus 
anexos, ficando os interessados cientes de que a manutenção do seu credenciamento está 
condicionada à adequação às novas exigências. 
 
13.10. O representante legal da empresa é responsável, em qualquer época, pela fidelidade e 
pela legitimidade das informações e pelos documentos apresentados. 
 
13.11. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo SENAR-AR/BA, com a aplicação 
subsidiária das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos. 
 
13.12. O foro de Salvador/BA será o competente para dirimir as questões oriundas deste 
Credenciamento e da relação jurídica dela decorrente. 
 
13.13. Integram este Edital de Credenciamento os seguintes anexos: 
 
I - Quadro de Perfis e Atribuições para Instrutores, Consultores e Tutores 
II - Formulário de Inscrição da Pessoa Jurídica 
III - Modelo – Declaração de Vedações em Credenciamentos 
IV - Modelo -  Termo de Confidencialidade 
V - Formulário Qualificação Técnica da Pessoa Jurídica e dos Profissionais 
VI - Modelo – Currículo 
VII - Modelo - Declaração de Ausência de Parentesco 
VIII - Modelo - Declaração de Não Dedicação Exclusiva com Instituições Públicas 
IX - Modelo – Contrato de Credenciamento 
X - Modelo - Declaração de Ciência 
 

Salvador, 12 de julho de 2018. 
 
 
 
 

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA 
Presidente do Conselho Administrativo  

 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/
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ANEXO I 
QUADRO DE PERFIS E ATRIBUIÇÕES PARA INSTRUTORES, CONSULTORES E TUTORES 

 

SERVIÇO 
CONTRATADO AREA DE ATUAÇÃO ATIVIDADES PERFIL 

INSTRUTORIA 
Formação 
Profissional 
Rural - FPR 

Cultivo de plantas industriais 
Olericultura 
Fruticultura 
Produção de Sementes e Mudas 
Pecuária de grande, médio e 
pequeno porte 
Florestamento e Reflorestamento 
Criação de animais aquáticos 
Extrativismo vegetal 
Extrativismo animal 
Beneficiamento e transformação de 
produtos de origem 
agrossilvipastoris  
Mecanização agrícola 
Irrigação 
Administração rural 
Construções rurais 

Mediar o 
conhecimento e 
prática profissional 
dos participantes de 
treinamentos, 
palestras, 
seminários, cursos, 
oficinas, dentre 
outros, de acordo 
com metodologia 
educacional 
profissional própria. 

Profissionai
s com 
formação 
Superior - 
Graduação 
e/ou 
Formação 
Técnica de 
Nível Médio 
de acordo 
com área 
de atuação. 

INSTRUTORIA 
Promoção 
Social – PS 

Alimentação e Nutrição 
Apoio às comunidades rurais 
Educação Ambiental 

Mediar o 
conhecimento dos 
participantes de 
treinamentos, 
palestras, 
seminários, cursos, 
oficinas, dentre 
outros, de acordo 
com metodologia 
educacional 
profissional própria. 

Formação 
Superior — 
Graduação 
de acordo 
com área 
de atuação. 

CONSULTORIA 
 

Áreas relacionadas às atividades 
agrossilvipastoris 
Área Fundiária e Ambiental 
Educação e Gestão de Pessoas 
 

Elaboração de 
projetos 
Elaboração de 
materiais didáticos 
Desenvolvimento de 
conteúdos técnicos 
Realização de cursos, 
treinamentos e 
atendimentos aos 

Formação 
Superior - 
Graduação 
e 
especializaç
ão ou 
mestrado 
na área 
específica. 
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produtores 

TUTORIA Ensino a distância Desenvolvimento de 
atividades teóricas e 
práticas; 
Atende 
presencialmente os 
estudantes para 
orientar, tirar 
dúvidas e incentivar 
os estudos e a 
frequência de 
acessos dos alunos 
no 
Organiza, aplica e 
corrige as avaliações 
presenciais. 
Controla a 
frequência e 
participação dos 
estudantes nas 
atividades 
presenciais. 
Colabora com a 
motivação e 
integração dos 
estudantes. 

Profissionai
s com 
formação 
Superior 
Graduação 
e/ou 
Formação 
Técnica de 
Nível Médio 
de acordo 
com área 
de atuação 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA PESSOA JURIDICA 

 (Não incluir informações além das solicitadas)  
Inscrição para: INSTRUTOR (  ) CONSULTOR (  ) TUTOR (  ) 

IDENTIFICAÇÃO 

EMPRESA: 

OBJETO SOCIAL: CNPJ: 

EMAIL: 

TELEFONE: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: 

UF: CEP: 

RESPONSÁVEL LEGAL: CPF: 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

Descrição resumida da atividade desenvolvida: 
  
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

Descrição resumida da experiência: 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

Lista das áreas de atuação (de acordo Quadro de Perfis – anexo I): 
 

 

 

 

 

 

Observação: anexar os documentos Jurídicos e Fiscais, no ato da inscrição. 
 

___________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VEDAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

Eu, [inserir nome do representante legal], responsável legal da [inserir nome da empresa], 
declaro que: 
 

I. A empresa a que represento não está cumprindo penalidade de suspensão do direito de 

licitar e/ou de contratar com SENAR-AR/BA;  

II. A empresa a que represento não está sob decretação de falência ou dissolução; 

III. A empresa a que represento não possui sócio ou empregado que seja diretor, conselheiro ou 

empregado do SENAR-AR/BA; 

IV. A empresa a que represento não possui em seu quadro societário ou de empregados, 

parentes de até terceiro grau, consanguíneos ou por afinidade, de empregado, conselheiro ou 

dirigente do SENAR-AR/BA; 

V. A empresa a que represento não está cumprindo prazo de descredenciamento por iniciativa 

do SENAR-AR/BA; 

VI. A empresa a que represento não possui em seu quadro societário ou de empregados ex-

empregados ou ex-dirigentes e/ou ex-conselheiros do SENAR-AR/BA que tenham sido 

desligados em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do desligamento 

ou do término do mandato; 

 
Tenho ciência da minha responsabilidade em informar qualquer alteração que ocorra na 
composição da empresa, sob pena de descredenciamento. 
 
Declaro, ainda, a veracidade das informações acima prestadas, podendo vir a responder às 
medidas cabíveis em direito. 
 

Cidade], [dia], de [mês], de [201x]. 
 

___________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável 
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ANEXO IV 
MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

A ________________ [inserir nome da empresa], _________ [inserir natureza jurídica], com 
sede ____________ [inserir endereço completo], inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
_______________ [inserir CNPJ], neste ato representada, de acordo com o Contrato Social, 
pelo(a) ____________ [inserir nome do representante legal], declara estar ciente de que não 
poderá revelar a qualquer pessoa, governo, empresa, instituição quaisquer informações 
gerais e/ou particulares reservadas à Empresa, relativas à prestação de serviços. 

 

Este Termo de Confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do contrato.  

 

 
 

Cidade], [dia], de [mês], de [201x]. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável 
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ANEXO V 
FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA E INSCRIÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS  
 (Não incluir informações além das solicitadas)  

 

IDENTIFICAÇÃO 

EMPRESA: 

OBJETO SOCIAL: CNPJ: 

EMAIL: 

TELEFONE: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: MUNICÍPIO: 

UF: CEP: 

RESPONSÁVEL LEGAL: CPF: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

Relato da qualificação técnica da empresa:  
 
 
 
 

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS 

NOME DO PROFISSIONAL CPF NATUREZA DO SERVIÇO 

INSTRUTORIA CONSULTORIA TUTORIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Observação: anexar atestado de qualificação técnica da pessoa jurídica, no ato da inscrição. 
___________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Responsável 
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ANEXO VI 
MODELO DE CURRÍCULO 

(Não incluir informações além das solicitadas)  
 

Inscrição para:   INSTRUTORIA (  ) CONSULTORIA (  ) TUTORIA (  ) 

 

I - Dados Pessoais 

Nome:  

RG.:  

CPF:  

Data de Nascimento: ____/____/____ 

Naturalidade: 

Sexo: M (   )   F (   ) 

Estado civil: 

Telefone: 

Telefone alternativo: 

E-mail: 

E-mail alternativo: 

Endereço Completo: 

 

CEP: 

Cidade:     

Recebeu Treinamento Metodológico: (   )SIM   (   )NÃO         MÊS/ ANO ____  / ____ 

 

Cursos que pretende ministrar: 

 

II - Formação Acadêmica 

 

Doutorado: 

Mestrado:  

Pós-graduação:  

Graduação: 

Técnico: 
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III - Experiência Profissional (ordem cronológica decrescente): 

 

IV – Cursos de Aperfeiçoamento: 

 

V – Trabalhos Publicados: 

 

VI – Atestados de Capacidade Técnica: 

 

VII – Informações Adicionais: 

 

Observação: Anexar todos os documentos comprobatórios de Formação Acadêmica, 

Experiências, Cursos, Trabalhos Publicados e Atestados de Capacidade Técnica, pertinentes a 

atividade desenvolvida pelo SENAR, no ato da inscrição. Caso seja enviado qualquer informação 

que não haja comprovação o referido currículo será desconsiderado do processo de 

habilitação. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO 
 
 
Eu, ......................................................................................................................................, 

portador do RG ...................................... e CPF..................................................., declaro, sob as 

penas da Lei, que não possuo relação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, com empregados do SENAR 

– AR/BA. 

 
Cidade, ......... de ...................... de 20..... 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM INSTITUIÇÃO PÚBLICA 
 
Eu, .............................................................................................................................., portador do 

RG ..................................... e CPF..................................................., declaro, sob as penas da Lei, 

não possuir vinculo de dedicação exclusiva direta ou indiretamente com instituições públicas. 

 
Cidade, ......... de ...................... de 20..... 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IX 
MODELO DE MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

CONTRATO SENAR n° XXX/2018 
Processo n. º xxxxxx/2018 

 
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
A- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAHIA – SENAR-AR/BA E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
I. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia – SENAR-AR/BA, 
instituição civil sem fins econômicos, com sede na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143 – 
Edf. Das Seguradoras – Comércio, CEP 40.015-080, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.393.878/0001-95, aqui representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, 
XXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXX; e   
 
II. [RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA], doravante designada CONTRATADA, [natureza jurídica], 
com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número do CNPJ], neste ato 
representada de acordo com seu documento constitutivo. 
 
  
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto o credenciamento para a prestação futura de 
Serviços Técnicos Especializados na execução dos serviços de xxxxxxxx, com a realização de 
Cursos, Treinamentos e Seminários no Estado da Bahia, a serem prestados pela CONTRATADA 
ao CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
1.2 A CONTRATADA se obriga a prestar ao CONTRATANTE os serviços Profissionais de sua 
Especialidade, na área de Capacitação do Trabalhador Rural e Promoção Social consistentes 
em: 
 

I – Realizar cursos, treinamentos e seminários em qualquer local do Estado da Bahia, 
solicitados pelo CONTRATANTE, contidos nos Planos Anuais de Trabalho – PAT´S e em 
outro porventura existentes, oriundos de contratos e/ou convênios celebrados pelo 
Contratante: 
 
II – Cumprir o Cronograma de Atividades, de acordo com a programação 
preestabelecida; 
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III – Informar ao CONTRATANTE, mediante elaboração de relatórios, o resultado 
obtido com a realização das atividades; 
 
IV – Informar ao CONTRATANTE as medidas a serem implementadas pela 
CONTRATADA com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

 
V – Ostentar, durante todos os eventos, cartaz em local visível, indicando o nome do 
CONTRATANTE e os demais Parceiros na promoção dos mesmos. 
 
VI - Fornecer ao SENAR toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre a 
execução dos serviços contratados; 
 
VII - Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados 
se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
 
VIII - Responsabilizar-se pelos danos causados ao SENAR, ao produtor rural atendido 
ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo, na execução dos serviços de que 
trata o presente credenciamento; 
 
IX - Manter atualizados junto ao SENAR seu cadastro e documentos de regularidade 
fiscal durante toda a execução dos serviços; 
 
X - Prestar novo serviço, sem ônus para o SENAR nem para o produtor rural atendido, 
no caso de atendimentos irregulares ou insatisfatórios; 
 
XI - Responsabilizar-se pelos profissionais indicados, pela qualidade dos serviços 
prestados, bem como pela assunção de todas as obrigações sociais, civis, fiscais, 
tributárias e trabalhistas decorrentes da execução dos trabalhos, sob sua 
responsabilidade, inclusive pelas contribuições para a Previdência Social e pelas 
demais despesas diretas e indiretas, necessárias à execução total dos serviços 
contratado; 
 
XII - Efetuar o ressarcimento integral, atualizado, de quaisquer valores que 
eventualmente o SENAR seja compelido a pagar em razão de condenações em 
processos judiciais em geral relacionados à execução dos serviços contratados, 
especialmente, em reclamações trabalhistas; 
 
XIII - Não utilizar e não permitir que os profissionais por ela indicados utilizem a marca 
ou qualquer material desenvolvido pelo SENAR, assim como os dados a que tenham 
acesso para qualquer outro fim que não seja a execução do objeto do contrato; 
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XIV - Tratar e garantir que os profissionais por ela indicados tratem todas as 
informações a que tenham acesso em função da contratação em caráter de estrita 
confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, 
ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão; 
 
XV - Garantir que o profissional indicado utilize, durante toda a execução das ações 
objeto deste contrato, identificação fornecida pelo SENAR; 
 
XVI - Não divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato 
que envolvam o nome do SENAR sem sua prévia e expressa autorização; 
 
XVII - Garantir o livre acesso do SENAR e dos órgãos de controle interno e externo aos 
documentos e registros contábeis, durante toda a execução e vigência do contrato; 

XVIII –  Instrutoria, Consultoria e Tutoria - O CREDENCIADO terá prazo de 20 (vinte) dias 
corridos, a contar do primeiro dia após a data do termino do serviço, para entregar no 
SENAR-AR/BA a solicitação de pagamento, o relatório e a lista de presença do evento. 
Todos estes documentos devem ser originais e estar devidamente assinados e 
carimbados. O não cumprimento deste prazo incidirá em multa diária conforme 
previsto em clausula contratual. 

XIX - Após o recebimento da documentação, o SENAR-AR/BA enviará o esboço de 
pagamento dos serviços prestados para o CREDENCIADO, por e-mail, para que a 
empresa envie o documento fiscal correspondente à ordem de serviço, juntamente 
com as certidões negativas e de regularidade, atualizadas, procedendo, o SENAR-
AR/BA, com o devido pagamento. Todos estes procedimentos, tanto do SENAR-AR/BA 
como do Credenciado, devem ocorrer dentro do prazo de até 22 (vinte e dois) dias 
úteis, contadas a partir da data de entrega da referida documentação do item anterior 
no SENAR/AR-BA. 
 
XX - A documentação que não for aprovada, após análise da área técnica, poderá ser 
devolvida, via correios, ou gerada notificação, via e-mail, para que a empresa 
apresente as devidas correções. O prazo para resolução e apresentação da correção 
ao SENAR-AR/BA é de 20 (vinte) dias corridos a contar da data da notificação da 
pendência. 
 
XXI – Todas as demais obrigações constantes do Edital de Credenciamento 002/2018 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
1.3 O CONTRATANTE se obriga a cumprir as seguintes atribuições: 
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I – Fornecer a programação dos Cursos, Treinamentos e Seminários, a serem 
realizados pela CONTRATADA; 
 
II – Repassar à CONTRATADA os recursos financeiros referentes à realização dos 
Serviços Técnicos Especializados, objeto da presente avenca; 
 
III – Emitir declarações à CONTRATADA que realizem os eventos de Capacitação 
Profissional e Promoção Social, quando solicitado; 
  
IV – Recomendar à CONTRATADA a observância de normas técnicas e éticas quando 
da realização dos serviços prestados; 
 
V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas medidas corretivas 
necessárias; 
 
VI - Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados, avaliando também a 
qualidade dos serviços apresentados, podendo rejeitá-los no todo ou em parte. 
 
VII – Supervisionar os cursos, treinamentos e programas. 
 
VIII – Todas as demais obrigações constantes do Edital de Credenciamento 002/2018. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 
 
2.1 A pessoa jurídica contratada entregará ao SENAR todos os materiais, técnicas, 
ferramentas, estudos, produtos e correlatos desenvolvidos ou absorvidos em decorrência do 
contrato. Cederá, ainda, de forma definitiva, os direitos autorais patrimoniais a eles 
vinculados, com observância aos preceitos da Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, de 
forma que o SENAR possa deles dispor para todo e qualquer fim, independentemente de 
qualquer remuneração especial ou adicional àquela ajustada no contrato. 
 
2.2 O SENAR terá o direito de utilizar, fruir e dispor da obra, bem como autorizar sua 
utilização por terceiros, no todo ou em parte, como obra integrante de outra ou não, de 
reprodução parcial ou integral, de edição, adaptação, tradução para qualquer idioma, de 
inclusão ou produção audiovisual, distribuição, exploração e oferta mediante cabo, fibra 
ótica, satélite, bem como de condensação, resumo, redução, compilação e ampliação, 
alteração do título, de utilização no Brasil e no exterior. 
Dentre os direitos cedidos, incluem-se os de adaptação, condensação, resumo, redução, 
compilação, ampliação e transposição, utilização no Brasil e no exterior. 
  
2.3 A pessoa jurídica contratada obriga-se, sob pena de exclusiva responsabilidade civil, a 
obter a cessão dos direitos autorais patrimoniais dos autores dos trabalhos intelectuais. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO DEVER DE MANTER SIGILO  
 
3.1 A pessoa jurídica contratada compromete-se a preservar, e garantir que os profissionais 
por ela indicados, a confiança que lhe é depositada em razão deste contrato, guardando, 
durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total sigilo de todas as informações que 
obtiver em razão da sua execução, que serão consideradas “informações confidenciais”, e 
somente poderão ser reveladas a terceiros, mesmo que sejam empregados do SENAR, se 
houver prévia e expressa autorização, por escrito, do representante indicado para a gestão do 
contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E FISCAIS 
 
4.1 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários e os relacionados à prevenção de acidentes de trabalho, trânsito 
e EPI´s, não decorrendo do presente contrato qualquer vínculo empregatício de seus 
dirigentes, empregados ou prepostos em relação ao SENAR. 
 
4.2 Os impostos, as taxas, os emolumentos, as contribuições fiscais e parafiscais que sejam 
incidentes sobre sua atividade ou devidos em decorrência direta ou indireta deste Contrato, 
ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem direito a 
reembolso. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
 
5.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação aos serviços prestados, os 
valores de acordo com o disposto na cláusula sexta, fixados de acordo com a quantidade de 
hora-aula despendida na realização dos serviços contratados. 
 
5.2 Serão suspensos os pagamentos se: 
 

I. Os serviços, no ato da atestação, não estiverem sendo prestados de acordo 
com o proposto, aceito e contratado;  
 
II. As notas fiscais contiverem incorreções, caso em que serão devolvidas, 
acompanhadas dos motivos de sua rejeição, contando-se, então, o prazo para 
pagamento a partir da sua reapresentação sem qualquer incorreção. 

CLÁUSULA SEXTA– DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA dos valores previstos na portaria 
n.º 011A/2017 do SENAR-AR/BA, de acordo com o cronograma de atividades estabelecido 
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previamente para a realização dos serviços contratados e com os prazos estabelecidos neste 
instrumento. 
 
6.2 O CREDENCIADO deverá abrir, preferencialmente, conta bancária específica no Banco do 
Brasil para movimentação de pagamento de prestação de serviço.    
 
6.3 O número máximo de horas/mês para cada profissional prestador de serviço limita-se a 
120 (cento e vinte) horas.  
 
6.4 No valor estimado do contrato estão incluídas todas as despesas com salários, encargos 
sociais, tributos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, viagens, alimentação e 
deslocamentos com veículo próprio e demais despesas diretas e indiretas em geral 
necessárias para a prestação dos serviços contratados.  
 
6.5 Somente serão efetuados pagamentos que tenham sido solicitados no exercício em que 
houve a prestação de serviço. Salvo àquelas que são executadas em formato modular e 
devidamente autorizadas pelo SENAR-AR/BA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  

7.1 O pagamento mencionado na Cláusula Sexta será efetuado mediante a apresentação da 
Nota Fiscal de Serviços, certidões negativas e de regularidade, atualizadas, à Contabilidade do 
CONTRATANTE. A emissão da Nota Fiscal pela CONTRATADA deverá ser realizada dentro do 
prazo estabelecido no Item XIX, Parágrafo Primeiro, Clausula Primeira deste Instrumento 
Contratual.  
 
7.2 O pagamento será feito através de depósito em conta bancária indicada pela contratada, 
após apresentação do documento fiscal, correspondente à ordem de serviço, cujo objeto 
tenha sido executado e devidamente atestado pelo responsável indicado pelo SENAR.  
 
7.3 Todos os documentos fiscais devem ser emitidos observando o que segue: 
 

I - Devem ser originais e sem rasuras; 
 
II - Devem ser emitidos pela CONTRATADA em nome do SENAR-AR/BA e mencionar o 
seu CNPJ, endereço e razão social: 

 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Administração Regional da Bahia 
CNPJ: 04.393.878/0001-95 
Endereço: Rua Pedro Rodrigues Bandeira, n.º 143, 8º andar, Comercio – Salvador – BA, 
CEP: 40.015-080 
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III - Estar dentro do prazo de validade para emissão; 
 
IV - Especificar o número de horas efetivamente executadas. 
 

a) Nota fiscal preenchida, dentro da validade para emissão, com as seguintes 
informações: natureza do serviço prestado, discriminando se a empresa atende aos 
requisitos do Art. 157 da Ordem de Serviço INSS/DAF nº. 100/03; especificação dos 
serviços realizados; período de realização dos serviços; número de horas efetivamente 
executadas; número do contrato; local (cidade) da prestação dos serviços; valor total, 
com a dedução dos impostos devidos; banco, n.º da agência e da conta corrente da 
empresa. 
 

b) Os valores aplicados a título de multa serão considerados descontos condicionais, ou 
seja, a tributação será feita em cima do valor total da nota fiscal. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 O presente instrumento particular vigorará até xxxxxxxx, podendo ser prorrogado ou 
alterado por interesse dos CONTRATANTES, mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
9.1 Todos os encargos e obrigações sociais existentes ou que venham a ser criados, nas 
legislações trabalhistas, previdenciária e securitária, bem como todo e qualquer tributo 
federal, estadual ou municipal, que incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços 
contratados e desempenhados, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
10.1 A CONTRATADA executará os serviços ora contratados através de seus empregados, 
pelos quais assumirá inteira responsabilidade, assim como pela diligência nos trabalhos a seu 
cargo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
11.1 Qualquer responsabilidade de ordem trabalhista e previdenciária, referente às pessoas 
que trabalham sob a orientação da CONTRATADA, correrá, única e exclusivamente por conta 
da mesma, a qual se responsabilizará, de logo, pelo pagamento dos horários pró-labore, 
recolhimentos e outros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

12.1 A recusa injustificada em retirar Instrumento Contratual dentro do prazo fixado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito ao 
descredenciamento e impossibilidade de realizar novo credenciamento pelo prazo de até 1 
(um) ano. 
 
12.2 A inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas em decorrência deste contrato, 
implicará as seguintes sanções: 
 

I- Descredenciamento e impossibilidade de realizar novo credenciamento pelo prazo 
de até 1 (um) ano; 
 
II- Notificação; 
 
III - Multa de 1% (um) por cento sobre o valor total do serviço prestado, por dia, 
limitado a 100 (cem) dias corridos, no caso de atraso na entrega da documentação, 
composta de solicitação de pagamento, relatório de serviço juntamente com a lista 
de presença do evento, originais e assinados, por meio físico; 
 
IV - Multa de 1% (um) por cento sobre o valor total do serviço prestado, por dia, 
limitado a 100 (cem) dias corridos, no caso de atraso na resolução de pendência de 
documentação, composta de relatório de serviço juntamente com a lista de presença 
do evento, originais e assinados, por meio físico; 
 
V- Multa de 10% sobre o valor dos serviços não executados, no caso de inexecução 
parcial; 

 
12.3 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento de serviços não executados, salvo por 
motivos de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados. Caso haja CANCELAMENTO 
do evento, por motivo alheio a vontade do Instrutor, o SENAR efetuará o pagamento de 8(oito) 
horas/aula, referente a um dia de instrutoria, considerando a justificativa e data de início do 
evento. 
 
12.4 Além das multas previstas nos incisos III e IV e V, a inexecução total ou parcial do objeto 
contratado, sem justa causa, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato por parte do 
SENAR. 
 
12.5 As multas serão descontadas de eventuais pagamentos a que a contratada fizer jus ou 
deverão ser recolhidas diretamente ao SENAR através de depósito em conta bancária 
indicada no prazo de 10(dez) dias corridos a contar da data da notificação, ou, ainda, se for o 
caso, cobradas judicialmente. 
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12.6 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. 
 
12.7 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/BA. 
 
12.8 Para aplicação de penalidades será concedido o prazo de 10(dez) dias corridos, a contar 
da notificação, para a contratada apresentar sua defesa. 
 
12.9 As penalidades estabelecidas neste contrato poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA 

13. 1 O presente Contrato poderá ser rescindido, sem ônus, a qualquer época, por iniciativa 
de uma das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, contatos do recebimento da 
referida notificação e respeitadas as operações em curso. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso a iniciativa do rompimento seja do CONTRATANTE, este deverá 
pagar, no último dia de vigência, os valores correspondentes aos serviços já prestados pela 
CONTRATADA, ainda não quitados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RECISÃO  

14.1 O presente instrumento particular poderá ser rescindido se qualquer das partes 
contratantes deixarem de cumprir, fielmente, o que foi avençado, infringir quaisquer 
dispositivos legais, deixar de executar os serviços na forma contratada.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INADIMPLÊNCIA E DO RESSARCIMENTO 

15.1 Não importará em renovação, precedente ou alteração das estipulações contratuais, a 
circunstância de qualquer dos contratantes abster-se de considerar o Contrato rescindido na 
hipótese da inadimplência de qualquer tipo, assistindo sempre à parte prejudicada o direito 
de, a todo e qualquer tempo, reclamar o cumprimento da obrigação na forma 
originariamente avençada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Constituem partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, as 
condições estabelecidas no edital de credenciamento nº 02/2018. 
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16.2 As condições previstas no edital de credenciamento de empresas prestadoras de 
serviços nº 02/2018, que tratam da ausência de vínculo empregatício, das obrigações, do 
sigilo, dos direitos autorais, do respeito à Lei Anticorrupção e das condições de pagamento, 
obrigam as partes e fazem parte deste contrato independentemente de transcrição. 

16.3 Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos e condições deste contrato, só 
terão validade se forem efetuadas através de aditamentos contratuais assinados pelos 
representantes das partes. 
 
16.4 Os casos omissos neste contrato serão solucionados pelas partes, observadas as 
disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do Senar e legislação correlata. 
 
16.5 Nenhuma das disposições deste contrato poderá ser considerada renunciada ou 
alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de 
uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não 
importa em alteração do contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se 
exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o 
cumprimento integral da obrigação. 
 
16.6 Todos os direitos autorais e conexos sobre os produtos objeto desta prestação de 
serviços pertencerão, exclusivamente, ao SENAR. 
 
16.7 A CONTRATADA se obriga a ter em seu poder, por escrito, documento subscrito pelos 
instrutores, com o detalhamento das atividades a serem realizadas na oportunidade de 
Cursos, Treinamentos e Seminários. Caso haja solicitação do SENAR-AR/BA tal documento 
deverá ser apresentado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado da Bahia para 
dirimir as dúvidas que surgirem na execução deste Contrato, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também subscrevem o documento. 

Salvador – BA, XXXXXXXXXXX de 2018. 

CONTRATANTE: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente do Conselho Administrativo  
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CONTRATADA: 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

TESTEMUNHAS: 

__________________________                   _________________________ 
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

O TEXTO ABAIXO DEVE SER INSERIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CANDIDATA. OS 
CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS E O DOCUMENTO DEVE SER DATADO E ASSINADO PELO 
REPRESENTANTE LEGAL.  

 

Declaramos para os devidos fins que:  

(I) As informações fornecidas durante o processo de credenciamento do SENAR-AR/BA são 
verdadeiras;  

(II) Toda a documentação jurídica e fiscal mencionada no edital está devidamente 
regularizada, cientes de que a falta de qualquer um dos documentos impede a contratação de 
nossa empresa pelo SENAR-AR/BA;  

(III). Compreendemos que o processo de credenciamento da empresa não implica na 
contratação de serviços. A contratação de serviços somente se dará quando houver 
demanda, obedecendo sempre os critérios dispostos no edital;  

(IV). Estamos cientes do disposto neste edital e das condições de contratação de nossa 
empresa;  

(V). Estamos cientes que os serviços a serem prestados no âmbito do SENAR-AR/BA serão 
formalizados pela área técnica desta instituição; 

(VI) Que cumpriremos todas as disposições contidas no contrato de prestação de serviços.  
 
Por fim, informamos que nossa empresa possui, atualmente, [informar quantidade] 
empregados registrados pelo regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.  
 
 

[Cidade], [dia], de [mês], de [201x]. 
 

____________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável 

 
 
 
 


