
SESCOOPSCOOP
Servico Nacional de Aprendizagem

do Cooperativismo

RESOLUCAO N.° 1434/2016 — CONSELHO NACIONAL DO SESCOOP

Aprova a diretriz geral que institui e

regulamenta o cadastramento de servigos

de instrutoria do SESCOOP, nos termos do

inc.  XII,  do artigo 9°  do Regulamento de

Licitagoes e Contratos do SESCOOP.

0 Presidente do Conselho Nacional do Servigo Nacional de

Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop,  no uso da competencia conferida
pelo inciso III, art. 23 de seu Regimento, observando o disposto na Resolugao n.°

05/2000, e tendo em vista a deliberagao unanime desse colegiado, ocorrida na sua

94' Reuniao Ordinaria, realizada em 23 de fevereiro 2016, considerando:

1.  que compete ao SESCOOP organizar, administrar e executar o ensino de

formagao profissional, a promogao social dos empregados de cooperativas,

cooperados,   dirigentes de cooperativas e de seus familiares,   e o

monitoramento das cooperativas em todo o territorio nacional,  mediante

regulamentagao propria;

2.  que compete ao SESCOOP assistir as sociedades cooperativas

empregadoras na elaboragao e execugao de programas de treinamento;

3.  que compete ao SESCOOP exercer a coordenagao,  a supervisao e a

realizagao de programas e de projetos de formagao profissional e de gestao

em cooperativas, para empregados, cooperados e seus familiares;

4.  que compete ao SESCOOP,  nos termos do inciso V,  artigo 2°,  de seu

Regimento,   estabelecer politica de atuagao que contemple tanto a

manutengao de cursos permanentes de treinamento em estabelecimentos

proprios ou conveniados, quanto a realizagao de cursos de curta e media

duragao;

5.  que segundo seu Regimento,  para consecugao dos seus objetivos,  o

SESCOOP podera adotar agoes normativas,  mediante expedigao de

normas especificas referentes ao seu funcionamento;

6.  a necessidade de se promover constantes aperfeigoamentos nos

procedimentos de contratagoes de servigos de instrutoria, observando- se

os normativos internos vigentes, em especial o item 5 do anexo unico da

Resolugao n.° 860/2012, que excepciona as contratagoes relacionadas a

instrutoria com pessoas juridicas e fisicas do regramento daquele

normativo;

7.  que o art.  9°,  inciso XII,  do Regulamento de Licitagoes e Contratos do

SESCOOP, determina que a licitagao sera dispensada na contratagao de
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pessoas fisicas e juridicas para ministrar cursos ou prestar servigos de

instrutoria vinculados as atividades finalisticas do Sescoop;
8.  que,  nos termos do disposto no artigo 5° de seu Regimento,  as aches

decorrentes dos objetivos fins do SESCOOP poderao ser exercidas

mediante ajustes corn entidades publicas ou privadas,  instituicoes de

ensino e pesquisa que tenham capacidade de exercer as atividades de

formaqao profissional,    o monitoramento em cooperativas e o

desenvolvimento social;

9.  que o Tribunal de Contas da Uniao  —  TCU ja manifestou- se sobre a

aplicaqao do sistema de cadastramento/credenciamento na contratacao de

servicos,   expedindo orientagoes quanto a observancia de requisitos

especificos,  conforme Acordaos n.° 351/ 2010 do Plenario e Acordao n.°

5178/2013 - Primeira Camara;

10. que as Unidades Estaduais do SESCOOP, nos termos do caput e do inciso

I do artigo 33,  do Regimento do SESCOOP detem competencia e

autonomia para implementar as politicas, diretrizes, projetos e normativos,

de forma a disciplinar e regulamentar seus procedimentos internos

especificos,   complementares a esta diretriz nacional,   preservando e

observando as particularidades pertinentes;

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a diretriz geral que regulamentara procedimentos para

o cadastramento de prestadores de servigos de instrutoria do SESCOOP,  nos

termos do anexo unico desta Resolucao,  a ser observado por Unidades do

SESCOOP ( nacional e estaduais) quando da reaiizagao dessas aches.

Art. 2° - Recomendar as Unidades do SESCOOP que, nos limites de

suas competencias, e desde que respeitados os normativos aplicaveis a especie,

verifiquem a necessidade de rever seus atos internos que se correlacionam corn o

assunto aqui tratado, a fim de alinha- los a regulamentagao geral ora estabelecida,

em ate 12 ( doze) meses apos a entrada em vigor.

Art. 3° - Esta Resolupao entra em vigor na data de sua assinatura

Brasilia/ DF, 3 de margo de 2016.

1,

MARCIO LOPES DE FREITAS

Presidente

O presente documento foi analisado pela ASJUR e guarda
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DIRETRIZ DO REGULAMENTO DE CADASTRAMENTO DOS SERVICOS DE

INSTRUTORIA DO SESCOOP

Institui e disciplina a operacionalizacao

dos procedimentos referentes ao

cadastramento de servicos de

instrutoria do SESCOOP.

JUSTIFICATIVA

A presente diretriz de cadastramento de servicos de instrutoria do

SESCOOP justifica- se pela necessidade de atender ao interesse publico de

existencia do SESCOOP, no sentido de se obter o major numero possivel de

prestadores de servicos para aplicacao/ repasse de metodologias

utilizadas nas suas areas finaljsticas,  com o jntujto de fomentar a

formacao/ qualificacao profissional das cooperatjvas legalmente

constituidas,  seus empregados,  cooperados e familiares,  em ambito

nacional.

Seu fundamento jurjdico esta pautado na dispensa de licitacao,

prevjsta no art.  9°,  inciso XII,  do Regulamento de Licitacoes e Contratos do

SESCOOP, ao determinar que a licitacao sera djspensada na contratacao de

pessoas fisicas e juridicas para ministrar cursos ou prestar servicos de

instrutoria vinculados as atividades finalistjcas do Sescoop, combinado com o
item 5 do anexo unico da Resolucao n.° 860/ 2012,  uma vez que todos os

possjveis interessados poderao ser cadastrados,   observadas as regras,

procedimentos e valores previamente definidos.

Destaca- se que a presente djretrjz visa possibilitar o cadastramento

de todos os jnteressados em executar determinado objeto,  de acordo com

requisitos de qualificacao e remuneracao previamente definidos.
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CAPITULO I

OBJETO, AMBITO DE APLICACAO, DEFINICOES

Art.   1°  A presente diretriz,   de abrangencia nacional para as

Unidades do SESCOOP,   disciplina os criterios de inscrigao,   selegao,

cadastramento, operacionalizagao, gestao e penalizagao dos interessados em

se tornarem prestadores de servicos de instrutoria do SESCOOP, nos termos

do disposto no art. 9°, inciso XII, do Regulamento de Licitagoes e Contratos do

SESCOOP  —  Resolugao n.°  850/ 2012,  e no item 5,  do anexo unico,  da

Resolugao n.° 860/2012.

Paragrafo Primeiro. A presente diretriz nao exclui a possibilidade

de as Unidades do SESCOOP realizarem outros cadastramentos ou

credenciamentos,  envolvendo instrutoria,  agoes de desenvolvimento social e

monitoramento.

Paragrafo Segundo. Para os fins desta diretriz, as agoes e eventos

desenvolvidos pelo SESCOOP classificam- se, dentre outros em:

I.     Cursos;

II.     Treinamentos;

III.     Capacitagoes;

IV.     Palestras;

V.     Seminarios;

VI.     Oficinas;

VII.     Simposios;

VIII.     Reunioes;

IX.     Encontros Tecnicos;

X.     Workshops;

Paragrafo Terceiro. A descrigao das agoes e eventos descritos no

paragrafo anterior serao contemplados em normativos internos proprios.

r,    ;
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CAPITULO II

DO CADASTRO E DA SELECAO

Secao I

Criterios do Cadastro e da Selegao

Art.  2° 0 procedimento de selecao de prestadores de servicos de

instrutoria objetiva cadastrar pessoas juridicas e profissionais autonomos para

integrar o Cadastro Nacional de Prestadores de Servicos de Instrutoria do

SESCOOP e sera composto de, no minimo tres etapas, conforme o caso:

I - divulgacao/publicacao dos requisitos da selecao mediante Edital;

II — inscricao e habilitacao;

III — avaliacao, conforme exigir a especificidade do edital ( facultativo);

IV — aprovacao mediante cadastro.

Paragrafo Primeiro.   0 procedimento de selecao podera ser

executado por qualquer Unidade do SESCOOP.  No entanto,  o Cadastro

resultante desse procedimento sera unico, e concentrara informacoes de todas

as Unidades do SESCOOP,  sendo denominado de Cadastro Nacional de

Prestadores de Servicos de Instrutoria do SESCOOP.

Art.  3° 0 cadastramento sera realizado por areas e subareas de

conhecimento,  de acordo com a demanda e necessidade das Unidades do

SESCOOP, mediante indicacao no respectivo Edital de Cadastramento.

Paragrafo Primeiro.  As areas e subareas descritas no Anexo II

desta Diretriz sao exemplificativas, de modo que a diretriz da area finalistica da

instituicao a complementara.

Art.   4°  As pessoas juridicas habilitadas poderao inscrever,   a

qualquer tempo, novos profissionais para o cadastramento, conforme criterios

definidos no Edital vigente.

Paragrafo Unico. 0 profissional indicado por determinada empresa

para o cadastramento podera ser indicado novamente ao processo de

cadastramento por outra empresa, desde que respeitado o limite de horas, por

CPF, previsto no artigo 35.

PGIO tv',q
Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Vn ,

SAUS ( Setor de Autarquias Sul) Quadra 4, Bloco I Pagina 5 de 59       (( i

CEP: 70070-936- Brasilia - DF- Brasil Q l   /,  wv  rasilcooperativo. coo p. br

R  • R A
a°



sESCOOP
Servito Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

Art.  5°  0 cadastro é valido por tempo indeterminado,  salvo o

disposto nos artigos 44, 46, 47 e 48 deste Regulamento.

Art.  6°  Ex-empregados,  ex-ocupantes de fungoes de confianga

assessor/  gerente) e ex-dirigentes do SESCOOP,  poderao submeter-se ao

cadastramento para prestar servigos ao SESCOOP,  observado o intersticio

minimo de 90 ( noventa) dias, contados da data da despedida, do pedido de

demissao ou do termino do mandato.

Art.  7°  No procedimento de cadastramento de prestadores de

servigos de instrutoria do SESCOOP,  é vedada a participagao de pessoas

juridicas,  de profissionais por elas indicados ou de profissionais autonomos

que:

I  -  tenham sofrido restrigoes,  de qualquer natureza,  resultantes de

contratos firmados anteriormente corn o SESCOOP, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigao;

II  - tenham sido descadastrados ou punidos por iniciativa de alguma

Unidade do SESCOOP,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punigao aplicada;

III - possuam vinculo de dedicagao exclusiva corn instituigoes publicas,

ressalvadas as hipoteses previstas em lei.

IV  -  Sejam ou possuam algum dirigente que guarde relagao de

parentesco,   ate segundo grau,   corn membro da diretoria,   conselho ou

empregado do SESCOOP.

Art.  8°.  A condugao do procedimento para o cadastramento sera

executada por cada Unidade do SESCOOP e observara a isonomia entre os

interessados, possibilitando a participagao de todos que pretendam compor o

Cadastro Nacional de Prestadores de Servigos de Instrutoria do SESCOOP,

mediante observancia dos requisitos minimos necessarios.

Art.  9°. As informagoes e condigoes para o cadastramento serao

disponibilizadas pelas Unidades do SESCOOP a todos os interessados,

mediante a publicagao de edital especifico. Sugestao de modelo encontra- se

no Anexo I desta Diretriz.

Sec-do II
PG10Nq<
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Servito Nacional de Aprendizagem
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Etapa 1 — Divulgagao/ Publicacao do Edital

Art.    10.    As Unidades do SESCOOP,    que utilizarem o

cadastramento,  divulgarao as informagoes e condigoes para o respectivo

cadastramento,  mediante publicagao de edital especifico,  conforme modelo

sugerido no Anexo I desta Diretriz, assegurando ampla publicidade e utilizando

os diversos meios de comunicagao existentes,  como por exemplo:  jornais;

diarios oficiais;  murais de avisos nas respectivas sedes ou nos escritorios

regionais; parceiros; entidades conveniadas; sitios eletronicos das Unidades do

SESCOOP ou em outros meios de divulgagao/ publicagao,  informando ainda

o( s) local( is) onde os interessados podera( ao) obte- lo.

Paragrafo Unico. Nao sera cobrada taxa para a retirada do Edital

de cadastramento, salvo para custear custos corn a impressao, quando for o

caso.

Etapa 2 — Inscrigao e Habilitagao

Art.  11. A inscrigao sera realizada mediante o preenchimento dos

dados cadastrais da pessoa juridica e/ ou profissional autonomo, acompanhado

dos documentos dispostos no artigo 15.

Paragrafo Primeiro. A pessoa juridica e os profissionais autonomos

poderao se inscrever no processo de cadastramento sem limite de area( s) de

conhecimento( s), conforme sua especialidade, e, preferencialmente, no Estado

de seu domicilio profissional.

Paragrafo Segundo. Cabera as Unidades do SESCOOP decidirem

se manterao as inscrigoes permanentemente abertas ou nao,  observado o

seguinte:

I - no caso de inscrigoes permanentemente abertas, a qualquer tempo,

os interessados poderao inscrever-se conforme definido no Edital.

II  -  nos demais casos,  o Edital definira os criterios e os respectivos

prazos.

Art.  12. A habilitagao, que sera posterior a inscrigao, consistira na

analise documental ( regularidade juridica e fiscal das pessoas juridicas e dos

profissionais autonomos) e na analise da experiencia.

aiv* c ) !
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Art.  13.  A analise documental sera realizada a partir da efetiva

apresentacao dos documentos especificados no art. 15 deste Regulamento.

Art.  14.    A analise da experiencia,  tanto para a pessoa juridica

quanto para o profissional autonomo, sera realizada a partir da descricao das

prestacoes de servicos nas areas de conhecimento e da natureza do servico,

mediante apresentacao de documentos comprobatorios de aptidao para

desempenho de atividade pertinente e compativel, em caracteristicas, corn a

area e subarea escolhida ( atestados de capacidade tecnica), bem como prova

de atendimento aos requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, ou

ate mesmo declaracao de prestacao de servicos realizados.

Paragrafo Unico. No caso de pessoa juridica constituida por prazo

inferior a 24 ( vinte e quatro) meses, a experiencia podera ser comprovada por

meio de atestados de servicos prestados pelos profissionais por ela indicados.

Art. 15. Nos Editais de cadastramento poderao ser exigidos, dentre

outros, os seguintes documentos para a habilitacao:

I - pessoa juridica:

a) ato constitutivo,   estatuto ou contrato social e respectivas

alteracoes ou consolidacao contratual,   inscrito ou registrado no orgao

competente;

b) ata de Assembleia Geral de Eleicao do Conselho de

Administracao,   em se tratando de sociedades por acoes,   cooperativas,

associacoes, organizacoes ou fundacoes;

c) comprovante de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

d) comprovante de regularidade de debitos relativos aos tributos

federais e divida ativa da Uniao;

e) prova de regularidade para corn a fazenda estadual e/ ou

municipal, conforme o caso, do domicilio ou sede do licitante;

f) comprovante de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por

Tempo de Servico ( FGTS);

g) em caso de cooperativas, devera ser apresentado o comprovante

de registro e regularidade documental e financeira perante a OCB;

Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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h) documentacao ( RG e CPF) do representante legal;

i)  copia do documento que comprove o vinculo entre o profissional

indicado e a pessoa juridica, quando for o caso;

j)  Declaracao de Inexistencia de Mao-de-obra de Menores,  em

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII,  do art.  7°,  da Constituicao da

Republica Federativa do Brasil.

II - para profissional autOnomo:

a)       copia dos comprovantes de escolaridade;

b)       copia dos comprovantes de capacitacao tecnica;

c)       copia da Carteira de Identidade;

d)       copia do comprovante de inscricao no Cadastro de Pessoas

Fisicas (CPF);

e)       copia da inscricao no Conselho Profissional, quando aplicavel;

f) comprovante de regularidade fiscal para corn a Fazenda

Municipal ( ISS);

g)       comprovante de regularidade de debitos relativos aos tributos

federais e divida ativa da Uniao;

h)       declaracao de inexistencia de vinculo de exclusividade

profissional, nos termos do Anexo V;

i) curriculo atualizado.

Paragrafo Primeiro. Nos casos de ex- empregados e ex-ocupantes

de funcoes de confianca  ( assessores,  gerentes,  membros da diretoria e

conselheiros)   de qualquer Unidade do SESCOOP,   ou autonomos que

recentemente se desligaram das empresas em que estavam vinculados,  a

experiencia podera, ainda, ser comprovada por meio da copia das paginas da

Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS que registram a admissao, o

desligamento e a funcao ocupada, ou, ainda, termo de posse ou declaracao de

atividades executadas.

L
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Paragrafo Segundo. Toda documentagao apresentada, seja fisica

ou virtual, devera observar o prazo de vigencia respectivo, ou seja, deve estar

atualizada,  nao sendo permitida, via de regra, a apresentagao de protocolos

em substituigao aos documentos exigidos.

Paragrafo Terceiro.  Durante a analise documental,  se constatada

alguma irregularidade, a Unidade do SESCOOP realizadora do cadastramento

notificara o interessado para a regularizagao da documentagao pertinente.

Art. 16. 0 resultado da analise da documentagao apresentada sera

disponibilizado ao final do processo de analise.

Subsecao I

Etapa 2. 1 — Indicagao dos Profissionais Vinculados a Pessoa Juridica

Art.  17.  A pessoa juridica indicara,  no ato da inscrigao,  a relagao

nominal e os dados cadastrais do( s)  profissional( is)  que participara(ao)  do

procedimento de cadastramento,   indicando,  ainda,  areas e subareas de

conhecimento e natureza da atividade.

Paragrafo Unico.  Juntamente com a documentagao exigida no

inciso I do art.  15 desta diretriz,  a pessoa juridica apresentara,  ainda,  os

seguintes documentos de todos profissionais por ela indicados:

copia dos comprovantes de escolaridade;

II. copia dos comprovantes de capacitagao tecnica;

III. copia da Carteira de Identidade;

IV. copia da inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

V. copia da inscrigao no Conselho Profissional, quando aplicavel;

VI. curriculo atualizado;

VII. copia do documento que comprove o vinculo entre o profissional

indicado e a pessoa juridica, quando for o caso;

VIII. declara ao de inexlstencla de vinculo de exclusividade,  nosg

termos do Anexo V;
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do Cooperativismo

Etapa 3 — Avaliacao (Facultativa)

Art. 18. A avaliacao de conhecimentos tecnicos podera ser utilizada

conforme exigir a especificidade do programa/ acao, devendo ser prevista no

Edital especifico do Cadastramento.

Paragrafo Unico. 0 conteudo a ser exigido na avaliacao devera ser

previamente disposto no Edital especifico do Cadastramento.

Etapa 4 — Aprovagao

Art. 19. Esta etapa consiste na divulgacao do resultado das analises

documentais,  experiencia e avaliacao,  esta ultima quando for o caso,  das

pessoas juridicas e dos profissionais autonomos que percorrerem todas as

etapas do cadastramento.

Art.  20.  0 resultado final do processo de cadastramento sera

disponibilizado aos interessados, nos mesmos locais de divulgacao/ publicacao

do Edital, quando da conclusao do procedimento de cadastramento.

Art.  21.  A divulgacao sera de responsabilidade da Unidade do

SESCOOP responsavel pelo cadastramento.

Art. 22. Todos que forem aprovados nas etapas do procedimento de

cadastramento comporao o Cadastro Nacional de Prestadores de Servicos de

Instrutoria do SESCOOP,  nao existindo numero minimo ou maximo para o

cadastramento.

CAPITULO III

GESTAO

Seca() I

Normas Gerais

Art.    23.    Apos concluidos os procedimentos relativos ao

cadastramento,       iniciar-se- ão os procedimentos referentes a

manutencao/gestao do Cadastro Nacional de Prestadores de Servicos de

Instrutoria do SESCOOP, que compreenderao:

I.     o cadastramento em si;

PC10Nq
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II.     a capacitacao e/ ou o alinhamento - quando aplicavel;

III.     a forma de relacionamento e comunicacao;

IV.     a alternancia da prestacao do servico;

V.     a contratacao para prestacao dos servicos;

VI.     o acompanhamento da execucao dos servicos; e

VII.     o descadastramento.

Art.   24.  A Unidade do SESCOOP responsavel por realizar o

processo de cadastramento sera tambem responsavel por monitorar, elaborar

relatorios e gerir as informacoes dos prestadores de servicos de instrutoria,

cabendo a Unidade contratante a orientacao quanto a execucao dos servicos.

Art.   25.   A base de dados dos profissionais existentes sera

compartilhada entre as Unidades do SESCOOP, mediante instrumento proprio.

Art.  26.  0 Cadastro de Prestadores de Servicos de Instrutoria do

SESCOOP podera ser compartilhado corn instituicoes parceiras,  mediante a

celebracao de instrumento de parceria especifico.

Paragrafo Primeiro. 0 SESCOOP podera utilizar os cadastros das

instituicoes referidas no caput deste artigo para contratacao de servicos,  ern

situacoes de cadastramento similares.

Paragrafo Segundo.   Para disponibilizacao do cadastro para

instituicoes parceiras,   as Unidades do SESCOOP deverao providenciar

autorizacao do cadastrado, mediante a assinatura do Termo de Concordancia

constante do Anexo VII deste Regulamento.

Paragrafo Terceiro.   As Unidades do SESCOOP nao se

responsabilizarao por quaisquer obrigacoes  (juridicas,  legais e financeiras),

tampouco pelo resultado dos servicos que venham a ser contratados, por meio

do cadastro de prestadores de servicos, pelas instituicoes parceiras.

Seca() II

Cadastramento

41
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Art.   27.   A etapa de cadastramento consiste na insercao ou

preenchimento dos dados das pessoas juridicas e dos profissionais a ela

vinculados e dos profissionais autOnomos,  em formulario(s)  eletronico( s)  ou

fisico(s) especificos, pelos proprios interessados.

Art.  28.  As Unidades do SESCOOP,  quando da realizacao do

cadastramento,  e quando cabivel,  designarao responsaveis por auxiliar a

insercao,  gestao e monitoramento dos dados no sistema informatizado do

Cadastro Nacional de Prestadores de Servicos de Instrutoria.

Paragrafo IGnico.   A atualizacao dos dados cadastrais é de

responsabilidade exclusiva da pessoa juridica e do profissional autOnomo

cadastrados, sendo condicao para a continuidade da prestacao dos servicos.

Art. 29. ApOs o cadastramento da pessoa juridica ou do profissional

autonomo, esses poderao solicitar a alteracao de cadastro, de acordo corn os

criterios definidos no Edital vigente, nos seguintes casos:

I - de profissional autonomo para pessoa juridica;

II - de pessoa juridica para pessoa jurlidica, quando houver alteracao

de razao social, abertura de nova empresa ou em casos assemelhados.

Sec-do III

Contratagao para Prestagao de Serviryos

Art. 30. A solicitacao para prestacao de servicos, aos cadastrados,

obedecera a alternancia entre eles, observando- se o limite total de horas de

prestacao de servicos mensal de cada profissional.

Art. 31. 0 instrumento juridico (contrato; ordem de servico; ordem de

execucao de servico, etc.) para instrumentalizacao da prestacao do servico de

instrutoria sera formalizado no( s) termo( s) estabelecido( s) no Edital publicado,

observando ainda que sera:

I - entre pessoas juridicas (SESCOOP e pessoa juridica); ou

II - entre pessoa juridica e pessoa fisica ( SESCOOP e profissional

autonomo).
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Paragrafo Unico.  Na modalidade especificada no inciso I deste

artigo,  somente o profissional habilitado no cadastramento,  que demonstre

vinculo formal ( socio, empregado ou prestador de servico),  podera prestar o

servico ao SESCOOP, conforme area( s) e subarea( s) de conhecimento em que

esta cadastrado.

Art.   32.  Em toda contratacao de servicos,   sera confirmada a

regularidade fiscal da pessoa juridica ou do profissional autonomo cadastrado,

sendo condicao para a efetivacao do instrumento juridico e respectivo

pagamento a demonstracao da regularidade das certidoes fiscais.

Art.  33.  0 instrumento juridico estabelecera,  dentre outros,  as

condicoes da prestacao do servico, os direitos e as obrigacoes das partes, bem

como contemplara a autonomia tecnica pertinente para a execucao dos

servicos.

Art.  34. Fica a criterio das Unidades do SESCOOP a definicao do

instrumento de contratacao,  respeitados os parametros de delegacao e os

valores estabelecidos em suas normas internas para contratacao de servicos.

Paragrafo Unico.  0 cadastramento nao gera direito subjetivo a

contratacao,  ficando essa condicionada a demanda de cada Unidade do

Sescoop.

Art. 35. Os prestadores de servicos serao submetidos as condicoes

previstas no Edital do Cadastramento e pactuadas no instrumento juridico

pertinente.

Paragrafo Primeiro.    As horas de servicos prestadas,  para cada

Unidade do SESCOOP, salvo excecoes devidamente justificadas, nao poderao

ultrapassar as 75 ( setenta e cinco) mensais, obedecendo o limite anual de 600

seiscentas) horas.

Paragrafo Segundo. 0 limite maximo de horas/ mes sera aplicado

para cada profissional indicado pela pessoa juridica e para os profissionais

autonomos, quando for o caso.

Subsecao I

Pagamento da Prestagao de Servicos e Reembolso de Despesas

a
Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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Art.  36.  0 pagamento das horas de servicos prestados e as

despesas referentes a viagens e deslocamentos,   quando houver,   serao

efetuados de acordo corn as regras definidas nos normativos internos das

Unidades do SESCOOP,  que sera)  replicadas no instrumento juridico de

prestacao de servicos.

Paragrafo Unico.  Quando o profissional for convidado a prestar

servico por outra Unidade SESCOOP que nao seja a cadastradora,  os

honorarios e as despesas corn deslocamento,  alimentacao e hospedagem

sera)  pagos de acordo corn as normas internas definidas na Unidade do

SESCOOP contratante.

Subsegao II

Contratagao de Prestadores de Servigos Cadastrados por outra Unidade

do SESCOOP

Art.  37.  Os cadastrados poderao prestar servicos para qualquer

Unidade do SESCOOP,    sem necessidade de novo processo de

cadastramento,  desde que obedecidos os criterios definidos no Edital da

Unidade cadastradora e da Unidade Contratante e haja disponibilidade de

agenda do profissional, respeitando- se, ern todo caso, o limite total de horas de

prestacao de servicos mensal de cada profissional,  nos termos do paragrafo

primeiro do artigo 35.

Segao IV

Alinhamento e Avaliagao da Prestacao de Servigo

Subsegao I

Alinhamento

Art.  38. Quando necessario, previamente a prestacao de servicos,

sera realizado alinhamento conceitual e institucional corn os prestadores de

servicos,   a criterio da Unidade do SESCOOP contratante,   utilizando-se

estrategias presenciais e/ ou a distancia,   corn foco no atendimento as

demandas estrategicas do SESCOOP e no fortalecimento da rede de

prestadores de servicos.
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Subsecao II

Avaliagao da Prestagao de Servico

Art.  39.  A avaliagao dos servigos executados,  quando aplicado,

servira para auxiliar na mensuragao da qualidade dos servigos prestados. A

necessidade da aplicagao da avaliagao sera definida por cada Unidade do

SESCOOP.

Art.  40.  0 instrumento de avaliagao podera contemplar,  dentre

outros, aspectos envolvidos na prestagao do servigo, tais como:

I. postura do profissional;

II. dominio e conhecimento do assunto;

III. assiduidade;

IV. metodologia;

Paragrafo Unico.   Quando se tratar de Programas Nacionais,

prevalecerao as metodologias especificas de avaliagao, quando aplicaveis.

Art. 41. A responsabilidade pela condugao do processo de avaliagao

da prestagao de servigos é da Unidade do SESCOOP contratante.

Art. 42. 0 resultado da avaliagao gerado pela prestagao de servigos,

quando aplicado, sera compilado e langado no Cadastro Nacional de Instrutoria

pela Unidade do SESCOOP contratante,  de modo a permitir que todas as

demais Unidades do SESCOOP tenham conhecimento.

Art. 43. Quando for necessaria a realizagao de ajustes concernentes

a manutengao do nivel de qualidade estabelecido, o resultado da avaliagao da

prestagao de servigos sera apresentado a pessoa juridica ou ao profissional

autonomo para providencias.

CAPITULO IV

PENALIDADES

Art. 44. Sao condutas passiveis de aplica ao de penalidades:

N\ PcIoNql
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I.  descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no

Edital de cadastramento,   ou no instrumento juridico de contratagao da

prestagao de servigos;

II.  desistir do servigo para o qual foi contratado, sem apresentagao de

justificativa, em prazo minimo definido no instrumento contratual ou ordem de

execugao de servico, anteriores a data de realizagao da atividade,  salvo por

motivo de forga maior, devidamente demonstrado;

III.  apresentar ou ter apresentado, a qualquer tempo, na vigencia do

respectivo instrumento contratual,  documentos que contenham informagoes

inveridicas;

IV.  nao manter confidencialidade das informagoes obtidas em razao

dos servigos executados;

V.  nao comparecer ao local da realizagao das atividades contratadas

com antecedencia necessaria para garantir a sua plena execugao;

VI.  nao zelar pelos equipamentos e pelo material didatico

disponibilizados pelo SESCOOP para a realizagao do trabalho,  no caso de

prestagao de servigos;

VII.  entregar e/ ou divulgar material promocional de sua empresa e/ ou

de servigos seus ou de terceiros,  sem a previa autorizagao do SESCOOP,

durante a prestagao dos servigos;

VIII.  organizar eventos ou propor a grupos de clientes do SESCOOP

que solicitem seus servigos;

IX.  utilizar qualquer material desenvolvido pelo SESCOOP para seus

produtos e seus programas sem previa autorizagao;

X.  comercializar qualquer produto/ servigo do SESCOOP sem previa

autorizagao;

XI.  afastar-se da prestagao de servigo, mesmo temporariamente, sem

razao fundamentada e notificagao previa;

XII.  designar ou substituir profissionais cadastrados,   sem previa

autorizagao, para executar o servigo para o qual foi contratado;

XIII.  utilizar o nome e/ou logomarca do SESCOOP em beneficio proprio

ou de terceiros;      
PCtoN,izServico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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XIV.  articular parcerias em nome do SESCOOP sem autorizagao previa;

XV.  pressionar,  incitar,  desabonar,  desrespeitar,  por qualquer motivo,

qualquer cliente, parceiro ou colaboradores do SESCOOP;

XVI.  atuar em desacordo corn os principios do respeito e da moral, ou

corn os regulamentos do Sescoop;

Art.  45.  Poderao ser aplicadas ao profissional autonomo ou a

pessoa juridica, em decorrencia da pratica pelo profissional por ela indicado,

das condutas previstas no art.  44,  as seguintes penalidades,  isolada ou

cumulativamente,  conforme o grau de reprovabilidade da conduta a ser

valorado pelo SESCOOP:

I.    Advertencia;

II.     Multa;

III.    suspensao do direito de licitar ou contratar corn o SESCOOP, por

prazo nao superior a 02 ( dois) anos;

IV.     Descadastramento.

Paragrafo Primeiro:  Constitui requisito essencial para a aplicagao

da( s)  penalidade( s)  a notificagao do( a)  contratado(a)  para que apresente

defesa previa no prazo de 5 ( cinco) dias uteis,  a contar do recebimento da

notificagao.

Paragrafo Segundo:   A ausencia de defesa previa,   a sua

apresentagao a destempo, ou o nao acatamento pelo SESCOOP das razoes

nela disposta, poderao acarretar de imediato a aplicagao de penalidade.

Paragrafo Terceiro:   Devera ser dada ampla publicidade a

penalidade prevista no inciso III do art. 45, nos termos do disposto no artigo 10

desta Diretriz.

CAPITULO V

DISPOSIQOES GERAIS

Art. 46. A qualquer tempo, podera ser alterado o registro cadastral

do prestador de servigos, pessoa fisica ou juridic..       - deixar de satisfazer as

Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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exigencias estabelecidas no Edital de cadastramento ou no instrumento

contratual.

Art. 47. A pessoa juridica, bem como o profissional autonomo, que

se recusarem, injustificadamente, a assinar o instrumento juridico ou retirar o

instrumento equivalente,  concernente a formalizacao dos servicos, dentro do

prazo fixado,  sem prejuizo da penalidade de descadastramento prevista no

artigo 45, poderao se sujeitar ainda a perda do direito a contratacao, bem como

a suspensao do direito de licitar ou contratar corn o SESCOOP, por prazo nao

superior a 2 ( dois) anos.

Art. 48. A pessoa juridica e/ ou o profissional autonomo podera( ao)

requerer,  mediante protocolo,  a Unidade do SESCOOP competente,  seu

descadastramento, ou a suspensao temporaria do cadastro pelo periodo de ate

180 ( cento e oitenta) dias, renovavel por igual prazo.

Paragrafo Primeiro.  A reativacao do cadastro, dentro do prazo de

suspensao concedido,  devera ser formalizada via protocolo,   mediante a

atualizacao da documentacao corn validade expirada.

Paragrafo Segundo.   Se a reativacao do cadastro for formalizada

apos a extrapolacao do prazo deferido para a suspensao de cadastro,  a

pessoa juridica e/ou o profissional autonomo devera(ao) submeter-se a novo

processo de cadastramento, enviando toda a documentacao necessaria.

Art. 49. Os prestadores de servicos sac) responsaveis, ern qualquer

epoca,  pela fidedignidade e legitimidade das informacoes constantes nos

documentos apresentados.

Art.  50. As Unidades do SESCOOP poderao revogar o Edital de

cadastramento,  sem que caiba as interessadas qualquer reclamacao ou

indenizacao.

Paragrafo Primeiro.   Ocorrendo a hipotese do caput deste artigo,

nao cabera qualquer indenizacao aos prestadores de servicos interessados no

cadastro.

Art.  51.  A pessoa juridica ou profissional autonomo cadastrado

devera manter estrutura fisica ( mobiliario e equipamentos) propria, necessaria

para preparar os trabaihos contratados e emitir os relatorios necessarios, nao

sendo permitida a execucao destes nas dependencias do SESCOOP,

guardando respeito a autonomia e independencia entre as partes.
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Art.   52.  Compete aos dirigentes,  gestores e empregados das

Unidades do SESCOOP cumprir e fazer cumprir o que determina este

Regulamento.

Art.   53.   A remuneracao pelos servicos executados ocorrera

conforme normativos especificos de cada Unidade do SESCOOP.

Art.  54.  Integram este regulamento as seguintes sugestoes de

modelos:

I.     Modelo de Edital Cadastramento para Prestacao de Servicos de

Instrutoria do SESCOOP (Anexo I);

II.     Edital de Cadastramento; (Anexo II);

III.    Modelo de formulario de Dados Cadastrais e Relato de

Experiencia de Pessoa Juridica; (Anexo III);

IV.     Modelo de formulario de Dados Cadastrais e Relato de

Experiencia de Profissional Autonomo; (Anexo IV);

V.     Modelo de Declaracao de Inexistencia de Vinculo de

Exclusividade; (Anexo V);

VI.     Modelo de Declaracao de Inexistencia Mao-de-obra de Menores,

em cumprimento ao inciso XXXIII do Artigo 7° da CFRB. ( Anexo VI);

VII.     Modelo de Termo de Concordancia (Anexo VII);

VIII.     Modelo de Instrumento de Avaliacao de Instrutores (Anexo VIII);

IX.     Minuta de instrumento contratual ( Anexo IX);

X.     Modelo de ordem de execucao de servicos de instrutoria ( Anexo

X);

C oni
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ANEXO I

MODELO DE EDITAL

CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAGAO DE

SERVICOS DE INSTRUTORIA DO SESCOOP

0 Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo ( no Estado de

XXXXXX - quando for o caso) — SESCOOP/XX, inscrito no CNPJ/ MF sob o

n°. XXXXX, corn sede no [ enderero completo], torna publico que estao abertas,

a partir de as inscricoes para CADASTRAMENTO DE

PESSOAS JURIDICAS   [ especificar no Edital,   quando for o caso,   a

possibilidade de cadastramento de profissional autonomo],  para integrar o

CADASTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE

INSTRUTORIA DO SESCOOP/XX, na forma estabelecida neste Edital, corn

fundamento na Resolucao n.°       , de de de 2016, que aprova a

diretriz de cadastramento do SESCOOP,   e no art.   9°,   inciso XII,   do

Regulamento de Licitacoes e Contratos do SESCOOP,   aprovado pela

Resolucao n.° 850, de 28 de fevereiro de 2012.

1. 0 processo de cadastramento sera organizado e conduzido pelo proprio

SESCOOP, que disponibilizara o Edital e seus anexos no endereco eletronico

http://www. sendo que todo e qualquer esclarecimento relativo a este

devera ser feito pelo e- mail: xxxx@sxxxxx. xxx. br.

2.       A existencia do cadastramento e a habilitacao das pessoas juridicas

e/ ou dos profissionais autonomos,   nao estabelecem obrigacao para o

SESCOOP de efetuar qualquer solicitacao de servicos ou firmar contratacoes

na totalidade das acoes descritas no referido Edital, constituindo-se apenas ern

urn cadastro de empresas especializadas, e profissionais autonomos (verificar),

aptos a prestarem servicos mediante demanda, de forma que apenas havera a

habilitacao das pessoas juridicas,   e excepcionalmente de profissionais

autonomos, distribuidos por areas e subareas de conhecimento, nao existindo

nenhuma obrigacao de contratacao.

3.       A vigencia do presente Edital de Cadastramento é por prazo

indeterminado  (UE devera definir),  podendo ser realizada as inscricoes das

pessoas juridicas,  e de profissionais autonomos,  a qualquer tempo,  ficando

porem, assegurado ao SESCOOP o direito de cancelar, no todo ou ern parte,

este Edital de Cadastramento,  mediante justificativa,  sem que caiba,  ern

decorrencia dessa medida,     qualquer reclamacao,     indenizacao ou

compensacao aos cadastrados.
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4.       0 cadastro de prestadores de servigos de instrutoria do SESCOOP/XX

integra/compoe o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviros de Instrutoria
do SESCOOP.

5. Os cadastrados de determinada Unidade do SESCOOP poderao prestar

serviqos as outras Unidades do SESCOOP para atender as demandas da
Unidade requisitante/contratante,  desde que se submetam as regras do

SESCOOP requisitante/ contratante.
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1. OBJETO

1. 1 .     Este Edital tern por objeto o Cadastramento de Pessoas Juridicas,

especificar no Edital,  quando for o caso,  o cadastramento de profissional

autonomo], para integrar o Cadastro Nacional de Prestadores de Servigos

de Instrutoria do SESCOOP, que sera utilizado quando houver demanda.

1. 2.     0 cadastramento nao garantira qualquer direito a contratacao,  pois a

utilizacao somente ocorrera quando houver demanda.

2. CONDICOES PARA CADASTRAMENTO

2. 1.  Poderao ser cadastradas,  para prestar servicos ao SESCOOP,  pessoas

juridicas  [ especificar no Edital,  quando for o caso,  o cadastramento de

profissional autonomo], desde que legalmente constituidas no Pais, operando

nos termos da legislacao vigente, cuja finalidade e ramo de atuacao permitam

a realizacao de servicos pertinentes aos aqui descritos.

2. 2.  Poderao ser cadastrados,   para prestar servicos ao SESCOOP,  ex-

empregados e ex-ocupantes de funcoes de confianca de assessor, gerente e

diretor do SESCOOP,  observado o intersticio minimo de 90  (noventa) dias,

contados da data da demissao imotivada,  do pedido de demissao ou do

termino do mandato.

2. 3.  A participacao das pessoas juridicas e dos profissionais por ela indicados

especificar no Edital,  quando for o caso,  o cadastramento de profissional

autonomo], neste Cadastramento, implicara a aceitacao integral e irrestrita das

condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. 4.  E vedada a participacao de pessoas juridicas e/ ou dos profissionais por
ela indicados [ especificar no Edital,  quando for o caso,  o cadastramento de

profissional autonomo] que:

I.     tenham sofrido restricoes,   de qualquer natureza,   resultantes de

contratos firmados anteriormente corn o SESCOOP,    enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao;

II.     tenham sido descadastrados ou punidos por iniciativa de alguma

Unidade do SESCOOP, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punicao aplicada;

III.     possuam vinculo de dedicacao exclusiva    •     instituicoes publicas,

ressalvadas as hipoteses previstas ern lei;     G ° N*
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IV.     Sejam ou possuam algum dirigente que guarde relagao de parentesco,
ate segundo grau, corn membro da diretoria, conselho ou empregado do
SESCOOP.

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CADASTRAMENTO

3. 1.  0 processo de cadastramento ocorrera de acordo corn as seguintes
etapas:

a)   1 a etapa: divulgacao/ publicarao dos requisitos da selegao mediante

Edital;

b)   2a etapa: inscrigao e habilitagao;

c)   
3a

etapa:   avaliagao,   conforme exigir a especificidade do edital

facultativo);

d)   1a etapa: aprovaCao mediante cadastro.

4. PRIMEIRA ETAPA: INSCRICAO E HABILITACAO

4. 1.  A pessoa juridica   [ especificar no Edital,   quando for o caso 0

cadastramento de profissional autonomo] que desejar participar do processo de
cadastramento devera se inscrever no periodo de

preenchendo e enviando os documentos relativos aos dados cadastrais e o

relato de experiencia.

4.2.  A pessoa juridica indicara,  no ato da inscrirao,  a relagao nominal e os

dados cadastrais do( s)  profissional( is) que participara( ao) da certificarao de

capacidade tecnica e suas respectivas areas e subareas de conhecimento e a

natureza da atividade.

4. 2. 1 .  Para os fins deste Cadastramento,  a pessoa juridica podera indicar

tantos profissionais a ela vinculados quantos desejar.

4. 2. 2.   As pessoas juridicas habilitadas poderao inscrever, a qualquer tempo,

novos profissionais para o cadastramento,  conforme criterios definidos no

Edital vigente.

4. 3.  Os profissionais autonomos candidatos ao cadastramento inscrever-se- ão,
preferencialmente no estado onde residem. [ quando a Unidade do SESCOOP

utilizar essa modalidade]

4. 4.  0 SESCOOP/ e a empresa para quem o

SESCOOP terceirizara a selegao, quando for o caso] nao se responsabilizarao

por inscricao nao recebida no prazo, por motivos de ordem tecnica de falha em
Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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computadores, atraso dos correios, falhas de comunicagao, congestionamento

das linhas de comunicagao,  bem como outros fatores que impossibilitem a

entrega das informagoes necessarias.

4. 5.  Apos o envio da inscrigao, sera permitida a alteragao de dados, somente

durante o periodo de inscrigao, caso estas sejam por prazo determinado. Nao

serao aceitos pedidos de alteragao apos esse periodo.

4. 6.  As informagoes prestadas no ato da inscrigao serao de inteira

responsabilidade das pessoas juridicas, dos profissionais a ela vinculados, ou

dos profissionais autonomos, dispondo o SESCOOP/     do direito de excluir do

processo aquele que nao preencher os dados solicitados de forma completa e

correta.

OBS:  cada Unidade do SESCOOP devera adaptar o texto a seguir a sua

forma de recebimento da inscrigao, corn os anexos pertinentes].

4. 7. A habilitagao consiste na analise da experiOncia e na analise documental

da regularidade juridica e fiscal das pessoas juridicas ou dos profissionais

autonomos   [quando o SESCOOP utilizar essa modalidade]   inscritos no

processo de cadastramento.

4.8. Habilitacao da Pessoa Juridica:

4. 8. 1.  A analise da experiencia sera realizada a partir da descrigao das

prestagoes de servigos nas areas de conhecimento e da natureza do servigo, e

dos atestados ou das declaragoes de prestagao de servigos realizados pela

pessoa juridica, conforme estabelecido no Anexo III deste Edital.

4. 8. 2.  No caso de pessoa juridica constituida em prazo inferior a 24 ( vinte e

quatro) meses, a experiencia podera ser comprovada por meio de atestados de

servigos prestados pelos profissionais indicados.

4. 8. 3.  A analise documental da pessoa juridica sera efetuada a partir da

entrega dos documentos exigidos a seguir:

I - pessoa juridica:

a)  ato constitutivo,   estatuto ou contrato social e respectivas

alteragoes ou consolidagao contratual,  inscrito ou registrado no

orgao competente;

b)  ata de Assembleia Geral de Eleigao do Conselho de

Administragao,   em se tratando de sociedades por agoes,

cooperativas, associagoes, organizagoes ou fundagoes;

c)  comprovante de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);   
p,CtoN.       
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d)  comprovante de regularidade de debitos relativos aos tributos

federais e divida ativa da Uniao;

e)  prova de regularidade para corn a fazenda estadual e/ou

municipal, conforme o caso, do domicilio ou sede do licitante;

f)   comprovante de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por

Tempo de Servico ( FGTS);

g)  em caso de cooperativas, devera ser apresentado o comprovante

de registro e regularidade documental e financeira perante a

OCB;

h)  documentacao ( RG e CPF) do representante legal;

i)   copia do documento que comprove o vinculo entre o profissional

indicado e a pessoa juridica, quando for o caso;

j)   Declaracao de Inexistencia de Mao- de-obra de Menores,  em

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII,   do art.   7°   da

Constituicao da Republica Federativa do Brasil.

4.9.   Habilitagao do profissional autonomo:   [este item devera constar

excepcionalmente quando o SESCOOP utilizar essa modalidade]

4. 9. 1. A analise da experiOncia sera efetuada a partir do relato dos servicos nas

areas de conhecimento e natureza do servico, informado no ato da inscricao

Anexo III deste Edital),  e de atestados ou declaracoes de prestacao de

servicos realizados.

4. 9. 2. A analise documental sera efetuada a partir da entrega dos documentos

exigidos a seguir:

a)  cOpia dos comprovantes de escolaridade;

b)  cOpia dos comprovantes de capacitacao tecnica;

c)  copia da Carteira de Identidade;

d)  copia do comprovante de inscricao no Cadastro de Pessoas

Fisicas ( CPF);

e)  copia da inscricao no Conselho Profissional, quando aplicavel;

f)   comprovante de regularidade fiscal para corn a Fazenda

Municipal ( ISS);

g)  comprovante de regularidade de debitos relativos aos tributos

federais e divida ativa da Uniao;      aPCtorJq
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h)  declaracao de inexistencia de vinculo de exclusividade

profissional, nos termos do Anexo V;

i)   curriculo atualizado.

4. 10. Para candidatos ex-empregados e ex-ocupantes de funcoes de confianca

assessores, gerentes, membros da diretoria e conselheiros, etc,) de qualquer

Unidade do SESCOOP, a experiencia podera ainda ser comprovada por meio

da copia das paginas da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS que

registram a admissao, o desligamento e a funcao ocupada, termo de posse ou

declaracao de atividades executadas.

4. 11. Toda documentacao apresentada, seja fisica ou virtual, devera observar

o prazo de vigencia respectivo,  ou seja,  deve estar atualizada,  nao sendo

permitida,  via de regra,  a apresentacao de protocolos em substituicao aos

documentos exigidos.

4. 12.  Durante a anallse documental,  se constatada alguma irregularidade,  o

SESCOOP notificara os interessados para a regularizacao dos documentos.

4. 13. A pessoa juridica indicara,  no ato da inscricao a relacao nominal e os

dados cadastrais do( s)  profissional( is) que participara( ao) da certificacao de

capacidade tecnica,  indicando,  ainda,  areas e subareas de conhecimento e

natureza da atividade.

4. 14.  Juntamente corn a documentacao de habilitacao,  a pessoa juridica

apresentara ainda os seguintes documentos dos profissionais por ela

indicados:

I.  copia dos comprovantes de escolaridade;

II.  copia dos comprovantes de capacitacao tecnica;

III.  copia da Carteira de Identidade;

IV.  copia da inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas ( CPF);

V.  copia da inscricao no Conselho Profissional, quando aplicavel;

VI.  curriculo atualizado;

VII.  copia do documento que comprove o vinculo entre o profissional

indicado e a pessoa juridica, quando for o caso;

VIII.  declaracao de inexistencia de vinculo de exclusividade,  nos termos do

Anexo V;

4. 15. 0 resultado da analise da documentacao as -  -  tada sera divulgado ao

final do processo de habilitacao.  
1
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5. SEGUNDA ETAPA: AVALIACAO ( FACULTATIVA - CONFORME EXIGIR A

ESPECIFICIDADE DO PROGRAMA)

5. 1.  A avaliacao de conhecimentos tecnicos podera ser utilizada conforme

exigir a especificidade do programa/acao,  devendo aqui ser descrita quais

instrumentos serao utilizados.

6. TERCEIRA ETAPA: APROVAQAO

6. 1 .     Esta etapa consiste na divulgacao,    nos mesmos locals de

divulgacao/ publicacao do Edital,   do resultado das analises documentais,

experiencia e avaliacao,  quando for o caso,  das pessoas juridicas e dos

profissionais autonomos, que percorrerem todas as etapas do cadastramento.

6. 2.     0 resultado final do processo de cadastramento sera disponibilizado

quando da conclusao do procedimento de cadastramento.

6. 3.     Todos que forem aprovados nas etapas do procedimento de

cadastramento comporao o Cadastro Nacional de Prestadores de Servicos de

Instrutoria do SESCOOP,  nao existindo numero minimo ou maximo para o

cadastramento.

6. 4.     0 Cadastro é por tempo indeterminado, salvo o disposto nos incisos III e

IV do subitem 11. 2 e subitem 13. 8 deste Edital.

7. RESULTADOS DO PROCESSO DE CADASTRAMENTO

7. 1.  A realizacao e os resultados das etapas,  ou qualquer alteracao,  serao

divulgados no site do SESCOOP/     [ e da empresa contratada responsavel

pelo processo de cadastramento, se for o caso], nas seguintes datas provaveis:

ETAPAS/ FASES/ ATIVIDADES
DATA

PROVAVEL

Etapa 1    -    Inscrigao:    period()    de inscricao para o

cadastramento.

i1t

Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Gioiy`

SAUS ( Setor de Autarquias Sul) Quadra 4, Bloco I Pagina 29 de 59

CEP: 70070-936- Brasilia - DF- Brasil Q       /   
1. 5:

1‘
1. 5:

1‘          

S . brasilcooperativo. coop. br

Z RUBRI•    8
111111 w

r



SESCOOP
Servico Nacional de Aprendizagem

do Cooperativismo

ETAPAS/ FASES/ATIVIDADES
DATA

PROVAVEL

Etapa 1 - Habilitagao: resultado preliminar da analise do relato

de experiencia e da documentacao

Etapa 1  -  Habilitacao:  prazo para interposicao de recursos

relativos ao resultado preliminar da analise do relato de

experiencia e da documentacao.

Etapa 1  - Habilitacao: resultado definitivo da analise do relato

de experiencia e da documentacao, apos recurso, e convocacao

para a etapa de certificacao da capacidade tecnica.

Etapa 2 - Avaliacao (conforme o programa assim o exigir)

Etapa 2 - Avaliagao: resultado preliminar da avaliacao

Etapa 2  —  Avaliagao:  prazo para interposicao de recursos

relativos a avaliacao

Etapa 2 - Avaliagao: resultado definitivo da avaliacao

Etapa 3 — Aprovagao: resultado final da analise de aprovacao

certificacao da capacidade tecnica.

7. 2.  Apos a divulgacao dos resultados de cada etapa do cadastramento,  o

candidato tera prazo de ate 2 ( dois) dias uteis para apresentacao de recursos.

7. 3. Todos os recursos serao dirigidos a SESCOOP/       ou a

empresa contratada responsavel pelo processo de cadastramento]  e terao

efeito suspensivo.

8. DO CADASTRO

8. 1 . Todas as pessoas juridicas e/ou os profissionais autonomos [ quando essa

modalidade for utilizada pelo SESCOOP]  habilitados no processo,  serao

inseridos no Cadastro Nacional de Prestadores de Servicos de Instrutoria do

SESCOOP, estando aptos a prestar servicos quando demandados.

8. 2. Os cadastrados poderao prestar servico a qualquer Unidade do SESCOOP

desde que convocados/ contratados.

Pclo,vq
Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

SAUS ( Setor de Autarquias Sul) Quadra 4, Bloco I Paging 30 de 59 t\

CEP: 70070-936- Brasilia - DF- Brasil Q   i w. brasilcooperativo. coop. br

Z RUBRI I A O'
r .  

y.-

i



øSESCOOP
Servico Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

8. 3.   Uma vez cadastrado,  o prestador de servicos podera solicitar novo
cadastramento em outras areas ou subareas,  mediante novo processo de

cadastramento segundo as disposicoes do Edital vigente.

8. 4. Apos o cadastramento,  podera ser solicitada a alteracao de habilitacao,

conforme os criterios definidos no Edital vigente.

8. 5. 0 SESCOOP/     podera disponibilizar, para outras instituicoes parceiras, o

cadastro de prestadores de servicos dos cadastrados que tenham firmado o

Termo de Concordancia ( Anexo VII deste Edital).

8. 5. 1 .  0 SESCOOP/      nao se responsabilizara por quaisquer obrigacoes

juridicas,  legais e financeiras),  tampouco pelo resultado dos servicos que

venham a ser contratados por outras instituicoes.

9. FORMALIZACAO DA CONTRATAcAO DE SERVICOS

9. 1 .  Quando houver demanda, o prestador de servicos sera convocado para

realizacao do servicos, mediante instrumento juridico especifico.

9. 2. A regular contratacao dos servicos ficara condicionada a apresentacao e a

validade das certidoes de regularidade fiscal e demais documentos solicitados

na etapa de habilitacao, quando for o caso.

9. 3.  Uma vez analisada a documentacao e verificada a regularidade,  o

prestador de servicos sera convocado para se manifestar acerca de sua

disponibilidade para executar os servicos,  no prazo de       ( dias uteis

prazo sera definido conforme a pratica de cada SESCOOP], a partir da data do

recebimento do comunicado.

9. 4.  0 limite maxima de horas mensais para prestacao de servicos no

SESCOOP sera de ate 75 ( setenta e cinco) horas, e desde que o somatorio

nao ultrapasse as 600 ( seiscentas) horas anuais. No caso de pessoa juridica,

esse limite se aplicara a cada profissional cadastrado.

9. 5.  A pessoa juridica sera responsavel por indicar o profissional certificado

para prestar servico ao SESCOOP,   conforme area( s)   e subarea( s)  de

conhecimento, seguindo os criterios estabelecidos:

a) alternancia entre os profissionais cadastrados;

b) limite maximo de 75 ( setenta e cinco) horas/ mes por profissional;

c) proximidade do local da execucao dos servicos;

d) disponibilidade de agenda e aceite do profissio    M: ; ' cado.   
r.
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VI.  nao zelar pelos equipamentos e pelo material didatico disponibilizados
pelo SESCOOP para a realizagao do trabalho,  no caso de prestagao de

servigos;

VII.  entregar e/ ou divulgar material promocional de sua empresa e/ ou de

servigos seus ou de terceiros, sem a previa autorizagao do SESCOOP, durante
a prestagao dos servicos;

VIII.  organizar eventos ou propor a grupos de clientes do SESCOOP que

solicitem seus servigos;

IX.  utilizar qualquer material desenvolvido pelo SESCOOP para seus

produtos e seus programas sem previa autorizacao;

X.  comercializar qualquer produto/ servigo do SESCOOP sem previa

autorizagao;

XI.  afastar-se da prestacao de servico,  mesmo temporariamente,  sem

razao fundamentada e notificagao previa;

XII.  designar ou substituir profissionais cadastrados sem previa

autorizacao para executar o servigo para o qual foi contratado;

XIII.  utilizar o nome e/ ou logomarca do SESCOOP em beneficio proprio ou

de terceiros;

XIV.  articular parcerias em nome do SESCOOP sem autorizagao previa;

XV.  pressionar,  incitar,  desabonar,  desrespeitar,  por qualquer motivo,

qualquer cliente, parceiro ou colaboradores do proprio SESCOOP;

XVI.  atuar em desacordo com os principios do respeito e da moral, ou com

os regulamentos do Sescoop;

11. 2. Poderao ser aplicadas ao profissional autonomo ou a pessoa juridica, em

decorrencia da pratica pelo profissional por ela indicado,   das condutas

previstas no item 11 . 1, as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente,

conforme o grau de reprovabilidade da conduta a ser valorado pelo SESCOOP:

I.    Advertencia;

II.   Multa;

III.  suspensao do direito de licitar ou contratar com o SESCOOP, por prazo

nao superior a 02 ( dois) anos;

IV.  Descadastramento.       G
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9. 6.   Os integrantes da pessoa juridica executarao o planejamento dos

trabalhos na sua empresa e o profissional autonomo, em seu domicilio.

9. 7. 0 instrumento juridico pertinente estabelecera as condicoes de prestacao

de servico,  os direitos e as obrigacoes das partes,  respeitando a autonomia

tecnica do contratado na execucao dos servicos, que devera assumir o risco da
atividade desempenhada.

9. 8.  Os prestadores de servicos estarao submetidos as condicoes previstas

neste Edital e aquelas pactuadas no instrumento contratual.

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS

10. 1. 0 SESCOOP/     , objetivando garantir a efetiva qualidade dos servicos

aos seus clientes,  podera realizar o acompanhamento e a avaliacao da

prestacao de servicos.

10. 2. A avaliacao podera ser realizada de duas formas:

a) pela cooperativa e/ou cliente atendido;

b) pela Unidade do SESCOOP contratante.

11. PENALIDADES

11 . 1. Sao condutas passiveis de aplicacao de penalidades:

I.    descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no
Edital de cadastramento,   ou no instrumento jurjdico de contratacao da

prestacao de servicos;

II.  desistir do servico para o qual foi contratado,  sem apresentacao de

justificativa,   no prazo mjnimo de XX  ( XXXX)  dias anteriores a data de

realizacao da atividade,   salvo por motivo de forca major,   devidamente

demonstrado;

III.  apresentar ou ter apresentado,  a qualquer tempo,  na vigencia do

respectivo jnstrumento contratual,  documentos que contenham informacoes

inveridicas;

IV.  nao manter confidencialidade das informacoes obtjdas em razao dos

servicos executados;

V.  nao comparecer ao local da realizacao das atividades contratadas

com antecedencia necessarja para garantjr a sua plgazexecucao;
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11. 2. 1.  Constitui requisito essencial para a aplicagao da( s)  penalidade( s)  a

notificagao do( a) contratado(a) para que apresente defesa previa no prazo de 5
cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagao.

11. 2. 2. A ausencia de defesa previa, a sua apresentagao a destempo ou o nao
acatamento pelo SESCOOP das razoes nela disposta poderao acarretar de
imediato a aplicagao de penalidade.

11 . 2. 3. Sera dada ampla publicidade a penalidade prevista no inciso III do item

11 . 2, nos mesmos termos da publicagao do Edital de cadastramento.

12. VALOR, FORMA E CONDIcOES DE PAGAMENTO

observar normas e procedimentos estabelecidos em cada Unidade do
SESCOOP]

12. 1.    Os pagamentos dos honorarios correspondentes aos servicos

executados serao efetuados conforme norma interna do SESCOOP/    ,  e

consoante a natureza e a complexidade do trabaiho.

12. 2.  0 pagamento dos honorarios pelos servi os prestados sera efetuado
diretamente a pessoa juridica,  mediante apresentagao de nota fiscal,  ou ao

profissional autonomo [ quando for o caso], mediante recibo, apos a conclusao

dos trabalhos ou nas condigoes estabelecidas no contrato.

12. 3.  Os pagamentos serao efetuados,  preferencialmente,  por deposito em

conta corrente,   mediante apresentagao dos seguintes documentos,   que

deverao ser entregues na Unidade responsavel pela contratagao:

12. 3. 1. Se for pessoa juridica, devera apresentar:

a)  nota fiscal preenchida corn informagoes relativas a natureza do servigo
prestado,  discriminando os servigos realizados;  periodo de realizagao dos

servigos; numero do contrato ou Ordem de Servigo ( ou Ordem de Execugao de
Servigo) [ quando for o caso];  local ( cidade) da prestagao dos servigos; valor

total, corn a dedugao dos impostos devidos [ quando for o caso]; banco, n°. da

agencia e da conta corrente da pessoa juridica;

b) relatorio da prestagao de servigos [ a criterio de cada SESCOOP]

12. 3. 2. Se for profissional autonomo, devera apresentar:

a)  recibo de prestagao de servigos,  contendo as seguintes informagoes:

especificagao dos servigos realizados;  periodo de realizagao dos servigos;

numero do contrato  [ quando for o caso];  local  ( cidade)  da prestagao de

servicos; banco, numero da agencia e da conta corrente;

b) relatorio da prestagao de servigos [ a criterio d-  at COOP].
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12. 4. Quando o cadastrado for convidado a prestar servico por outra Unidade

do SESCOOP, os honorarios e as despesas corn deslocamento, alimentacao,

hospedagem e passagem ocorrerao conforme as normas internas definidas

pelo SESCOOP contratante.

13. DISPOSICOES FINAIS

13. 1.  Todas as pessoas juridicas e profissionais autonomos  [ quando essa

modalidade for utilizada pelo SESCOOP]  que,  ao final do processo de

cadastramento,   demonstrarem capacidade tecnica integrarao o Cadastro

Nacional do SESCOOP na condicao de cadastrados para prestar servicos de

instrutoria ao SESCOOP/    , submetendo as condicoes do Edital e respectivo

instrumento contratual, inexistindo nl:lmero minimo ou maximo de profissionais

cadastrados.

13. 2. Este Cadastramento nao estabelecera para o SESCOOP/     obrigacao de

efetuar qualquer solicitacao ou contratacao de servicos.

13. 3. A qualquer tempo podera ser alterado, suspenso ou cancelado o registro

cadastral da pessoa juridica ou do profissional autonomo que deixar de

satisfazer as exigencias estabelecidas neste Edital e no instrumento contratual.

13. 4. A pessoa juridica ou do profissional autonomo, prestadores de servicos,

serao responsaveis, em qualquer epoca, pela fidedignidade e pela legitimidade

das informacoes constantes nos documentos apresentados,  podendo ser

cancelada a participacao no cadastramento ou respectivo cadastro,   se

verificada alguma irregularidade na documentacao ou nas informacoes

apresentadas.

13. 5. A qualquer tempo,  as areas e subareas de conhecimento poderao ser

excluidas, incluidas ou alteradas, sem que isso represente novo processo de

cadastramento,  desde que o motivo seja para adequar as atividades do

SESCOOP.

13. 6.  0 SESCOOP/ podera revogar o presente Edital sem que caiba

qualquer indenizacao aos interessados.

13. 7. A pessoa juridica ou profissional autonomo interessado no cadastramento

devera manter estrutura fisica ( mobiliario e equipamentos) propria necessaria

para preparar os trabalhos contratados e emitir os relatorios necessarios, nao

sendo permitida a execucao destes nas dependencias do SESCOOP,

guardando respeito a autonomia e independencia entre as partes.

13. 8.  A pessoa juridica e/ ou o profissional autOnomo podera( ao)  requerer,

mediante protocolo  ,  seu descadastramento,  ou a suspensao temporaria do

C
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cadastro pelo periodo de ate 180 ( cento e oitenta) dias,  renovavel por igual

prazo.

13. 9. Integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Areas de Conhecimento; [ corresponde ao Anexo II da Diretriz]

b) Anexo II  - Dados Cadastrais e Relato de Experiencia - Pessoa Juridica;

corresponde ao Anexo III da Diretriz]

c)  Anexo III  -  Dados Cadastrais e Relato de Experiencia  -  Profissional

Autonomo; [corresponde ao Anexo IV da Diretriz]

d)  Anexo IV  -  Declaracao de Inexistencia de Vinculo de Exclusividade;

corresponde ao Anexo V da Diretriz]

e) Anexo V - Modelo de Declaracao de Inexistencia Mao- de-obra de Menores

Anexo VI); [ corresponde ao Anexo VI da Diretriz]

f) Anexo VI - Termo de Concordancia - Declarapao [ corresponde ao Anexo VII

da Diretriz]

g)  Anexo VI   -   Instrumento de Avaliapao de Instrutores e Consultores

corresponde ao Anexo VIII da Diretriz]

h) Anexo VIII - Minuta de instrumento contratual [ corresponde ao Anexo IX da

Diretriz]

I)  Anexo IX  —  Minuta de ordem de execurao de servicos de instrutoria

corresponde ao Anexo X da Diretriz]

de de 20

k,.
SESCOOP/

responsavel - Gerencia XXX)0XX)
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ANEXO II

COMPOE 0 EDITAL DE CADASTRAMENTO SESCOOP/XX N.° XX/XXXX

OBS: As areas de conhecimento e as subareas abaixo descritas,  serao definidas
pelas Unidades do SESCOOP,  de acordo corn suas necessidades,  quando da

publicaqao do Edital).

1.  Instrutoria

1. 1 Area: Administracao Gera!

1. 1. 1 Rotinas Administrativas

1. 1. 2 Tecnicas administrativas

1. 1. 3 Organizacao, Sistemas e Metodos

1. 1. 4 Mapeamento e modelagem de processos

1. 1. 5 Cultura Organizacional

1. 1. 6 Marketing, Publicidade e Vendas
1. 1. 7 Gestao e Inovacao

1. 1. 8 Plano de NegOcios

1. 1. 9 Empreendedorismo

1. 1. 10 Administracao do Tempo

1. 1. 11 Administracao financeira

1. 1. 12 DiagnOstico empresarial

1. 1. 13 Gestao de processo organizacionais

1. 1. 14 Gestao da Qualidade ( 5 S' s e outras ferramentas)

1. 2 Area: Planejamento

1. 2. 1 Planejamento Estrategico

1. 2. 2 Planejamento Financeiro

1. 2. 3 Planejamento Orcamentario

1. 2. 4 Planejamento EconOmico

1. 2. 5 Planejamento Tributario

1. 3 Area: Contabilidade e Financas

1. 3. 1 Contabilidade Gerencial

1. 3. 2 Nocoes de contabilidade de cooperativas

1. 3. 3 Tributacao de cooperativas

1. 3. 4 Matematica financeira

1. 3. 5 Atualizacoes fiscais de cooperativas

1. 3. 6 Sistema Publico de Escrituracao Digital —SPED

1. 3. 7 Norma Brasileira de Contabilidade para entidades cooperativas

1. 3. 8 Particularidades do Balanco Patrimonial de cooperativas

1. 3. 9 Particularidades da Demonstracao do Resultado de cooperativas

1. 3. 10 Plano de contas COSIF para cooperativas de credito

1. 3. 11 Plano de contas da ANS para cooperativas operadoras de pianos de saUde

1. 3. 12 Demonstracao do Fluxo de Caixa

1. 3. 13 Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido

1. 3. 14 Demonstracao do Valor Agregado

1. 3. 15 Balanco social
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1. 3. 16 Analise vertical e horizontal de balancos

1. 3. 17 Analise de balancos atraves de indicadores

1. 3. 18 Criacao de cenarios atraves de indicadores

1. 4 Area: Gestao de Materiais

1. 4. 1 Logistica

1. 4.2 Sistemas logisticos

1. 4. 3 Controle de Producao

1. 4. 4 Compras e Suprimentos

1. 4. 5 Armazenagem e transporte

1. 4. 6 Sistemas logisticos

1. 4. 7 Gestao do estoque

1. 5 Area: Gestao de Projetos

1. 5. 1 Planejamento do Projeto

1. 5. 2 Execucao do Projeto

1. 5. 3 Encerramento do Projeto

1. 6 Area: Desenvolvimento Humano

1. 6. 1 Sistema de gestao de recursos humanos

1. 6. 2 Gestao trabalhista

1. 6. 3 Cultura e clima organizacional

1. 6. 4 Etica e desenvolvimento de equipes
1. 6. 5 Lideranca

1. 6. 6 Negociacao

1. 6. 7 Atendimento ao cliente

1. 6. 8 Equipes e Motivacao

1. 6. 9 Mediacao de Conflitos

1. 6. 10 Etica Empresarial
1. 6. 11 Cargos e Salarios

1. 6. 12 Recrutamento e Selecao

1. 6. 13 Legislacao Trabalhista

1. 6. 14 Levantamento de Necessidades de Treinamento

1. 6. 15 Avaliacao de Desempenho

1. 7 Area: Meio Ambiente e Sustentabilidade

1. 7. 1 Gestao ambiental

1. 7. 2 Preparacao e adequacao as normas ambientais

1. 7. 3 Conservacao de energia e fontes energeticas alternativas

1. 7. 4 Natureza e Sociedade

1. 7. 5 Politicas Publicas — Legislacao ambiental

1. 7. 6 Educacao ambiental

1. 7. 7 Sistema de Gestao Ambiental

1. 7. 8 Gestao de residuos

1. 7. 9 Licenciamento Ambiental

1. 7. 10 Responsabilidade Socioambiental

1. 7. 11 Sustentabilidade

1. 7. 12 ISO 26000

0,010Nit
Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 11-5
SAUS ( Setor de Autarquias Sul) Quadra 4, Bloco I Pagina 38 de 59 O  '
CEP: 70070-936- Brasilia - DF- Brasil w. brasilcooperativo. coop. br

RUBRI
O
a



SESCOOP
ServiSo Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

1. 8 Area: Comunicacao

1. 8. 1 Redacao Empresarial

1. 8. 2 Programacao Neurolinguistica

1. 8. 3 OratOria

1. 9 Area: Informatica

1. 9. 1 Introdugao a informatica

1. 9. 2 Excel Basico

1. 9. 3 Excel Intermediario

1. 9. 4 Excel AvanCado

1. 9. 5 Utilizarao de software de gestao

1. 10 Area: Cooperativismo

1. 10. 1 Organizacao do Quadro Social

1. 10. 2 Assembleia Geral

1. 10. 3 Conselho Fiscal

1. 10. 4 Conselho Administrativo

1. 10. 5 Direito Cooperativista

1. 10. 6 Introducao ao Cooperativismo

1. 10. 7 Juventude e Cooperativismo

1. 11 Area: Legislacao Cooperativista

1. 11. 1 Lei 5. 764/ 71

1. 11. 2 Lei 12. 690/ 12

1. 11. 3 Lei Complementar n.° 130/ 2009

1. 11. 4 Agendas Reguladoras

1. 11. 5 Responsabilidade Legal dos Administradores de Cooperativas

1. 12 Area: Excelencia Gestao de Cooperativas

1. 12. 1 Planejamento e gestao estrategica

1. 12. 2 Balanced Scorecard

1. 12. 3 Gestao por resultados

1. 12. 4 Responsabilidade social corporativa em cooperativas

1. 12. 5 Governanra corporativa aplicada a cooperativas

1. 12. 6 Gestao mercadolOgica

1. 12. 7 Gestao por processos

1. 12. 8 Gestao de pessoas

1. 12. 9 Gestao do conhecimento

1. 12. 10 Criatividade e Inovagao

1. 13 Area: Ternas para a capacitacao do ADC

1. 13. 1 Programa de Desenvolvimento Economico- Financeiro—" GDA"

1. 13. 2 Sistema Cooperativista Brasileiro

1. 13.3 Lei Cooperativista

1. 13.4 Cenario economico atual

1. 13. 5 Boas praticas de gestao e governanga

PGION.
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1. 14 Area: Saude e Seguranga no Trabalho

1. 14. 1 Sipat

1. 14. 2 Cipa

1. 14. 3 Ergonomia

1. 14.4 Normas Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho— NR' s

0'
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ANEXO III

MODELO DE FORMULARIO DE DADOS CADASTRAIS E RELATO DE

EXPERIENCIA DE PESSOA JURIDICA

ajustar a numeragao do anexo em relagao a enumeragao contida no item 13. 10

do Edital]

Este anexo e exemplificativo para inscricao]

I
DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURIDICA

Razao Social:   Optante Simples: ( ) Sim ( ) Nao

Nome Fantasia: CNPJ/ MF:

Inscrigao Estadual:     Inscricao Municipal:

Descriqao do objeto social:

Enderego:

Complemento:  Bairro:

Cidade:      UF: CEP:

E-mail:       Telefone: (    )   Fax: (    )  Celular: (   )

Representante legal:   CPF/ MF:

RG:       Orgao Expedidor:

RELATO DE EXPERIENCIA DA PESSOA JURIDICA

Os relatos informados deverao ter relagao com a( s) area(s) do conhecimento nas quais a pessoa juridica se

inscreve.

PARA CADA EXPERIENCIA RELATADA, DEVERA SER APRESENTADO UM ATESTADO DE CAPACIDADE

TECNICA OU UMA DECLARACAO FORNECIDA PELO CLIENTE, CONFORME 0 SUBITEM 4. 10. 3, " e", DO

EDITAL]

Areas de conhecimento:

Natureza do servico: instrutoria. Area:

Subarea:

Especialidade:

Empresa onde realizou a atividade: ( nome)

Caracterizacao da empresa ( setor de atividade economica, numero de empregados e outras)

Period() de desenvolvimento do trabalho:      Carga horaria:
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Descrigao sucinta dos trabalhos realizados na area de conhecimento escolhida:

Instrutoria( titulo, agOes desenvolvidas, conteUdo, publico- alvo e resultados alcangados,):

DADOS PESSOAIS DO( S) PROFISSIONAL( IS) INDICADO( S) PARA CERTIFICACAO

Nome: Data de Nascimento:

Tipo de vinculo( socio, empregado ou prestador de servigo)

RG:       Orgao Emissor:     CPF/ MF: Sexo:

Estado Civil:     Profissao: N°. no Conselho Regional:

E-mail:    Fone: Fax:  Celular:

Enderego:

Complemento:  Bairro:

Cidade:      UF:       CEP:

PIS/ PASEP:

Valor hora:      Informag0es adicionais:

Banco:     Ag. Conta:
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FORMACrAO PROFISSIONAL

Tipo de formagao:

Aperfeicoamento Profissional (  ) Graduagao (  ) MBA(  ) Pais graduacao— doutorado (  ) 1315s graduagao—

mestrado (  ) POs graduagao— especializacao  (  ) Primeiro grau (  ) Profissionalizante— tecnico (  ) Segundo

grau (  ) Sem informagao

Curso:  Carga horaria:

Entidade:    Situagao:

Completo (  ) Em conclusao (  ) Incompleto (  ) Iniciando

Ano de conclusao:   Observagoes:   Comprovante:

AREA DE ATUACrAO

Lina de Atuagao:     Area de Atuagao:       Tempo de Atuagao:

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Empresa:     Treinamento Ministrado:       Carga Horaria:

Data de inicio: Data de Fim:    Setor:

Tipo:   Comprovante:

Curso    (  ) Palestra

Contato:       Nome:   Telefone:

Ramal: Celular:  Email:
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ANEXO IV

MODELO DE FORMULARIO DE DADOS CADASTRAIS E RELATO DE

EXPERIENCIA DE PROFISSIONAL AUTONOMO

ajustar a numeragao do anexo em relagao a enumeragao contida no item 13. 8

do Edital]

Este anexo 6 somente modelo para exemplificar os dados solicitados para inscricao no site]

DADOS CADASTRAIS DO PROFISSONAL AUTONOMO

Nome: Data de Nascimento:

RG:       Orgao Emissor:     CPF/ MF: Sexo:

F  ( ) M

Estado Civil:      Profissao: N°. do Conselho Regional:

Endereco:

Complemento:  Bairro:

Cidade:      UF:       CEP:

E-mail:       Fone:     Fax: Celular:

PIS/ PASEP: Valor hora:       Informacoes Adicionais:

Banco Ag. Conta
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FORMACAO PROFISSIONAL

Tipo de formagao:

Aperfeicoamento Profissional (  ) Graduagao(  ) MBA (  ) POs graduacao— doutorado(  ) Pas graduagao—

mestrado (  ) POs graduacao— especializacao  (  ) Primeiro grau (  ) Profissionalizante— tecnico (  ) Segundo

grau (  ) Sem informagao

Curso:  Carga horaria:

Entidade:    Situacao:

Completo (  ) Em conclusao (  ) Incompleto (  ) Iniciando

Ano de conclusao:   Observacoes:   Comprovante:

AREA DE ATUACAO

Lina de Atuagao:     Area de Atuagao:       Tempo de Atuagao:

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Empresa:     Treinamento Ministrado:       Carga Horaria:

Data de inicio: Data de Fim:    Setor:

Tipo:   Comprovante:

Curso    (  ) Palestra

Contato:       Nome:   Telefone:

Ramal: Celular:  Email:

11\:,\‘

n

v

P      , qCiOiV4
Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo S

SAUS( Setor de Autarquias Sul) Quadra 4, Bloco I Pagina 45 de 59 4 N
CEP: 70070-936- Brasilia- DF- Brasil p   r:,, y' w

O .
brasilcooperativo. coop. br

RUBRI 4 A O
a



SESCOOP
ServiSo Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO DE

EXCLUSIVIDADE

ajustar a numeragao do anexo em relagao a enumeragao contida no item

13. 8 do Edital]

Eu, nome completo], nacionalidade],

estado civil],       profissao],  inscrito no CPF/ MF sob o n°.

e portador da Carteira de Identidade n°.  expedida

pela residente e domiciliado no enderego

n°     Bairro CEP cidade],

estado], DECLARO, que nao exergo cargo, fungao ou emprego

pUblico ou privado que tenha natureza ou exija exciusividade no exercicio da

atividade. Apos esta data, caso venha a exercer qualquer atividade de natureza

exciusiva,    publica ou privada,    comprometo- me a comunicar o fato

imediatamente ao SESCOOP.

Por ser a expressao da verdade, assumo inteira responsabilidade pela

declaraqao ora prestada, sob as penas da lei.

de de 20

Nome e Assinatura
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE MAO- DE- OBRA DE

MENORES EM CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CRFB

ajustar a numerasyao do anexo em relagao a enumeragao contida no item
13. 8 do Edital]

DECLARACAO DE INEXISTENCIA MAO-DE- OBRA DE MENORES

nome da empresa),

CNPJ n°    sediada a

enderepo compieto)     em

atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigao Federal de 1988,

declara que nao emprega menor de 18 ( dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de 16 ( dezesseis) anos, salvo na condipao de

aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos.

de de 20   .

Nome cornpleto do declarante)

N° da CI do declarante)

Assinatura do declarante)

Observapao: Emitir em papel que identifique a empresa.

Declaragao a ser emitida pela empresa (assinada pelo sOcio-

administrador, dirigente, procurador).
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ANEXO VII

MODELO DE TERMO DE CONCORDANCIA

PROFISSIONAL AUTONOMO

Eu,      nome cornpleto], nacionalidade],

profissao],  portador(a)  da Carteira de Identidade n°.    expedida pelo

e inscrito( a) no CPF/ MF sob o n°.     candidato no

processo seletivo para prestador de servicos de instrutoria,    como profissional

autonomo,   pelo Edital n° declaro que,   se for aprovado para o

cadastramento,  estar de pleno acordo corn as disposicoes do Edital,  e que as

informacoes por mim prestadas sao veridicas,   bem como concordo corn a

disponibilizacao de meus dados cadastrais a instituicoes parceiras do SESCOOP,

objetivando ampliar o leque de oportunidades para prestacao de servicos.

de de 20   .

Profissional

PESSOA JURIDICA

nome da empresa],   natureza juridica], corn

sede endereco completo],   inscrita no CNPJ/ MF sob o n°.

neste ato representada,  de acordo corn o Contrato Social,  por

nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n°.

expedida pelo e inscrito no CPF/ MF sob o n°.

candidato( a) no processo seletivo para prestadora de servicos de

instrutoria coma pessoa juridica, pelo Edital n°. _/ declara que, se for aprovada

para o cadastramento, estar de pleno acordo corn as disposicoes do Edital, que as
informacoes por prestadas sao veridicas, bem como corn a disponibilizacao de seus

dados cadastrais a instituicoes parceiras do SESCOOP, objetivando ampliar o leque

de oportunidades para prestacao de servicos.

de de 20_.   p.

Representante da Empresa
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ANEXO VIII

MODELO DE INSTRUMENTO DE AVALIACAO DE INSTRUTORES

Instrumento de Avaliaryao de Instrutores

Este instrumento visa coletar a sua opiniao acerca da atuaCao do instrutor, aspectos positivos e a

melhorar. Sua colaboragao sera fundamental para o aperfeigoamento dos serviCos prestados. Para

avaliar cada urn dos itens abaixo, utilize a escala a seguir, marcando corn urn " x" apenas uma

resposta. Agradecemos sua contribuigao!

DADOS DO EVENTO

Evento: Instrutor/Consultor:

Carga Horaria:       Local:

Escala de Avaliagao:

4 • Otimo 2 • Regular

3 • Born 1 • Ruim N • Nao é possivel emitir opiniao

INSTRUTOR

ITENS DE AVALIA00 4 3 2 1 N

Pontualidade

AtualizaCao de documentos

Planejamento— Proposta apresentada

Metodologia utilizada

Recursos didaticos utilizados

Cumprimento dos Prazos

Qualidade dos equipamentos utilizados

Qualidade dos materiais utiilzados

Capacidade de relacionamento/cooperacao

Alcance dos objetivos da contratagao dos servigos

A cooperativa manifestou- se satisfeita corn o servico

prestado?

Observacoes e sugestoes do avaliador:

6----tOtv,Z•Ns\
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ANEXO IX

MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Contrato de Prestagao de Servicos

de Instrutoria que entre si

celebram o SERVICO NACIONAL

DE APRENDIZAGEM DO

COOPERATIVISMO  - SESCOOP e

PESSOA

JURIDICA)

Pelo presente instrumento particular,    o SERVICO NACIONAL DE

APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO  —  SESCOOP UNIDADE XXXXX,

pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, corn sede em XXXXX, no

XXXXXX, n.° XXX, Quadra XX, CEP XXXX, inscrita no CNPJ sob o n°. XXXXX,

neste ato representado por seu Presidente,  XXXXXX,  portador da cedula de

identidade n°. XXXX SSP/XX e do CPF n°. XXXXXX, e por seu Superintendente,

XXXXX, portador da cedula de identidade n°. XXX — SSP/XX e do CPF n°. XXXXX,

doravante denominado CONTRATANTE e XXXXX,  pessoa juridica de direito

privado,  inscrita no CNPJ sob o n° XXXXX, corn sede na cidade de XXXX,  na

Rua/Avenida/Travessa XXXXX,  n.° XX,  XXXXX,  CEP XXXX,  representada por

XXXXX, portador(a) da cedula de identidade n.° XXXXX SSP/XX e do CPF n.°

XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do

processo de cadastramento, instrumentalizado pelo Edital n° XXX/20XX, o art. 9°,

inc. XII, do Regulamento de Licitacoes e Contratos do SESCOOP ( Resolucao n.°

850/2012),  e o disposto na Resolucao do Conselho Nacional n.° XX/2015, que

instituiu o cadastramento no ambito do SESCOOP, considerando ainda o art. 593

do Codigo Civil Brasileiro, e a autonomia tecnica pertinente da CONTRATADA

para a execucao dos servicos,    resolvem firmar o presente instrumento,  de

acordo corn as clausulas e condicoes a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Este Contrato tern por objeto a contratacao de servicos de instrutoria/ na area de

informar a area de conhecimento], nos termos da( s) solicitacao(oes) e

justificativa elaborada( s)  pela( s)  Gerencia de do SESCOOP/

parte integrante deste Instrumento, independente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA — EXECUcAO DOS SERVIcOS

Os servicos objeto deste contrato serao executados pela CONTRATADA

nome da empresa],  sem subordinacao juridica para corn o

SESCOOP, observando o que se segue:

PC10Nq4
s
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I.    ( Descrigao das atividades a serem desempenhadas);

CLAUSULA TERCEIRA — OBRIGAcOES DO SESCOOP

Sem prejuizo das disposigoes contidas neste Instrumento,  o SESCOOP ficara
obrigado a:

I.    prestar informagoes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

II.   efetuar os pagamentos conforme estabelecido neste Contrato;

III.  realizar outras agoes especificas de acordo corn o objeto a ser contratado;

IV. notificar a CONTRATADA,   por escrito,   sobre imperfeigoes,  falhas ou

irregularidades constatadas na execugao dos servigos para que sejam

adotadas medidas corretivas necessarias;

V.  exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta

apresentada,  avaliando a qualidade dos servigos apresentados,  podendo

rejeita- los no todo ou ern parte.

CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sem prejuizo das disposigoes contidas neste Instrumento, a CONTRATADA ficara
obrigada a:

I.    solucionar os eventuais problemas pertinentes ou relacionados a execugao

dos servigos objeto do Contrato, mesmo que, para isso, outra solugao nao

prevista neste tenha de ser apresentada, para aprovagao e implementagao,

sem Onus adicionais para o SESCOOP;

II.   cumprir,  fielmente,  as obrigagoes assumidas,  de modo que os servigos

contratados se realizem corn esmero e perfeigao, executando-os sob sua

inteira responsabilidade;

III.  manter entendimento corn o SESCOOP, objetivando evitar interrupgoes ou

paralisagoes na execugao dos servigos;

IV. encaminhar ao SESCOOP relatorios de execugao dos servicos que

compoem o objeto deste Contrato, inclusive atas de reunioes, se houver;

V.  manter comunicagao frequente corn o SESCOOP, informando- o acerca do

andamento dos servigos e da evolugao dos processos, permitindo, assim,

eventuais adequagoes e ajustes necessarios;

VI. responsabilizar-se pelos danos causados ao SESCOOP ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou seu dolo na execugao do Contrato;

VII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possa ser vitima, quando
nas dependencias do SESCOOP, ou ern qualquer outro local onde esteja

prestando os servigos objeto deste Contrato;

VIII. garantir o fiel cumprimento da proposta apresentada ao SESCOOP;

IX. manter o SESCOOP informado de fatos relevantes ocorridos durante a

realizagao deste Contrato;

X.  manter atualizados os documentos de regularidade fiscal durante toda a

execugao do Contrato, sob pena de rescisao;

XI.  responder perante o SESCOOP e terceiros por eventuais prejuizos e danos

decorrentes de sua demora ou sua omissao na condugao dos servigos
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XII. responder por qualquer acao judicial movida por terceiros corn base na
legislacao de protecao da propriedade intelectual,   dos direitos de

propriedade ou dos direitos autorais,  relacionada corn os servicos objeto

deste Contrato. [ clausula opcional; dependera do objeto].

Paragrafo Unico. Se houver acao trabalhista envolvendo os servicos prestados, a
CONTRATADA adotara as providencias necessarias para preservar o SESCOOP
e mante- lo a salvo de reivindicacoes, demandas, queixas ou representacoes de
qualquer natureza;  nao o conseguindo,  se houver condenacao,  reembolsara o

SESCOOP das importancias que este tenha sido obrigado a pagar,  dentro do
prazo improrrogavel de dez dias Uteis a contar da data do efetivo pagamento.

CLAUSULA QUINTA— INCIDENCIAS FISCAIS

Impostos,  taxas,   emolumentos,   contribuicoes fiscais e parafiscais devidos em

decorrencia, direta ou indireta, deste Contrato ou de sua execucao, serao de exclusive

responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributaria, sem direito a

reembolso.

CLAUSULA SEXTA— SIGILO

A CONTRATADA comprometer-se- a a:

I.    nao utilizar a marca SESCOOP ou qualquer material desenvolvido pelo

SESCOOP para seus produtos e seus programas, assim como os dados dos

clientes a que tenha acesso no decorrer das atividades inerentes a este
Contrato,  em acoes desenvolvidas pela CONTRATADA fora do ambito de

atuacao deste Instrumento;

II.   tratar todas as informacoes a que tenha acesso em funcao deste Contrato em

carater de estrita confidencialidade,  agindo com diligencia para evitar sua

divulgacao verbal ou escrita,  ou permitir o acesso,  seja por acao seja por

omissao, a qualquer terceiro;

III.  somente divulger informacoes acerca da prestacao dos servicos objeto deste

Contrato que envolvam o nome do SESCOOP mediante previa e expressa

autorizacao deste;

IV. manter irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que Ihe sejam fornecidos

em decorrencia deste Contrato, sobretudo quanto a estrategia de atuacao do

SESCOOP.

Paragrafo Unico. A infracao ao disposto nesta Clausula, a qualquer tempo, sujeitara a
CONTRATADA as indenizacoes por perdas e danos previstas na legislacao ordinaria,

independentemente da rescisao imediata deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA— VIGENCIA

O prazo de vigencia deste Contrato para execucao dos servicos sera de _ (     ) dias

ou meses a contar da data da sua assinatura,  podendo ser prorrogado,  por igual

periodo ou fracao, por interesse das Partes, limitado a 60 ( sessenta), nos termos do

que dispoe o art.26, paragrafo Unico do Regulamento de Licitacoes e Contratos do

SESCOOP. 
Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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CLAUSULA OITAVA— VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

O SESCOOP pagara a CONTRATADA R$ reais) por hora

tecnica posta a sua disposigao, ate o limite de horas, pelo periodo de vigencia

do Contrato, obedecido o maxima de seiscentas horas, perfazendo o total de ate R$
reais).

1°  0 pagamento sera realizado mediante ordem bancaria creditada em conta

corrente da CONTRATADA, condicionado a apresentagao do relatorio de execugao,
do produto desenvolvido e da nota fiscal ou da fatura atestada pelo SESCOOP,

juntamente corn as certidoes de regularidade fiscal devidamente atualizadas

contribuigoes previdenciarias; divida ativa da uniao; Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo — FGTS; Fisco Estadual e/ ou Municipal).

2° Cabera a Gerencia XXXXX do SESCOOP/XX emitir o Termo de Aceite de cada

nota fiscal ou fatura ou recibo entregue ou devolve- la, quando da sua nao-aceitagao,

neste caso corn exposigao de motivos.

3° Serao suspensos os pagamentos se:

I.    os servigos,  no ato da atestagao,  nao estiverem sendo prestados conforme

proposto, aceito e contratado;

II.   as notas fiscais contiverem incorrecoes, caso em que sera() devolvidas,

acompanhadas dos motivos de sua rejeicao, contando-se, entao, o prazo

para pagamento a partir da reapresentacao,  sem qualquer tipo de

correcao.

4° Quaisquer despesas corn transacoes bancarias correrao por conta da

CONTRATADA.

5° 0 SESCOOP podera deduzir, do montante a pagar, indenizacOes devidas

pela CONTRATADA em razao de inadimplencia nos termos deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA— ALTERACOES CONTRATUAIS

Este Contrato podera ser alterado por meio de termo aditivo, para complementagao ou

acrescimo ao objeto, observado o limite de vinte e cinco por cento do valor inicial

atualizado do Contrato, ou supressao, por acordo entre as Partes, quando aplicavel,

desde que justificado pela Unidade tecnica responsavel e autorizado pela autoridade

superior do SESCOOP.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, por intermedio do profissional que realizara a atividade, entregara

ao SESCOOP todos os materiais,  tecnicas,  ferramentas,  estudos,  produtos e

correlatos desenvolvidos ou absorvidos em decorrencia deste Contrato  - salvo os

anteriormente existentes - de propriedade ptablica ou particular, cedendo, ainda, de

forma definitiva, os direitos autorais patrimoniais a ales vinculados, corn observancia

aos preceitos da Lei n°. 9. 610, de 19 de fevereiro de 1998, de forma que o SESCOOP
UN,
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possa deles dispor para todo e qualquer fim,  independentemente de qualquer

remuneracao especial ou adicional aquela ajustada neste Contrato.

1° 0 SESCOOP tera o direito de utilizar, fruir a obra e dela dispor, bem como autorizar

sua utilizacao por terceiros, no todo ou em parte, como obra integrante de outra ou nao.

Tera igualmente direito de edicao, publicacao, reproducao, por qualquer processo ou
tecnica    ( como reprodugao grafica,    reprografica,    fotografica,    videofonografica,

fonografica), traducao para qualquer idioma, comunicagao direta e/ou indireta da obra ao

ptablico, mediante cabo, fibra otica, satelite, ondas ou qualquer outro sistema que permita

ao usuario realizar a selecao da obra ou a produgao para percebe- la em tempo e lugar

previamente determinados por quem formula a demanda e nos casos em que o acesso a
obras ou producoes se faca por qualquer sistema que importe em pagamento pelo

usuario, assim como inclusao em base de dados.

2° Dentre os direitos cedidos, incluem- se tambem os de utilizacao direta ou indireta

mediante representacao,  recitacao ou declamacao,  execucao musical,  radiodifusao

sonora ou televisiva, captacao de transmissao de radiodifusao em locais de frequencia

coletiva,  sonorizacao ambiental,  exibicao audiovisual,  cinematografica ou processo

assemelhado,  emprego de sistemas Oticos,  cabos de qualquer tipo de comunicacao

similar que venham a ser adotados, disponibilizacao na Internet, inclusao em base de

dados,   armazenamento em computador,   microfilmagem e demais formas de

arquivamento do genera, de exclusividade.

3° Se a obra for feita em co-autoria, devera ter o consentimento dos demais autores.

4°  Devera ser firmado o TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS

PATRIMONIAS,  elaborado conjuntamente pelas Partes,  contemplando os direitos

previstos nos §§  1° e 2°,  visando atender aos procedimentos previstos na Lei no.

9. 610/ 98.

5° 0 disposto no  § 4° nao prejudicara a prerrogativa do SESCOOP quanta a

propriedade dos Direitos Autorais Patrimoniais nos termos estipulados no caput desta

Clausula, que se presumira ampla em relacao a( s) obra( s) integrante( s) do objeto.

6° A cessao sera exclusiva, vedada a utilizacao da obra pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA— FISCALIZACAO

A CONTRATADA obrigar-se- a a fornecer ao SESCOOP toda e qualquer informacao

que he seja solicitada sobre o objeto deste Contrato,  bem como a facilitar a

fiscalizacao da execucao dos servicos contratados.

1°  A Gerencia XXXXX do SESCOOP/XX fiscalizara os servicos objeto deste

Contrato,  cabendo- Ihe decidir pela aceitacao ou nao das solucoes e dos servicos

apresentados, exigindo o fiel cumprimento de todos os requisitos deste Contrato e da

proposta apresentada pela CONTRATADA.

2° A fiscalizacao do SESCOOP nao diminuira nem substituira a responsabilidade da

CONTRATADA decorrente das obrigacoes aqui assumidas.

J•'
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAC,AO ORQAMENTARIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrao a seguinte conta orgamentaria
XXXXX.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CLAUSULA PENAL

A inexecugao total ou parcial injustificada,  a execugao deficiente,  irregular ou

inadequada,  a subcontratagao parcial ou total, assim como o descumprimento dos

prazos e das condigoes estipulados para os servigos objeto deste Contrato implicarao,

conforme o caso, a aplicagao das seguintes penalidades:

I.    advertencia;

II.   multa de dez por cento sobre o valor do Contrato, no caso de inexecugao total;

III.  multa de dez por cento sobre os valores ja pagos a CONTRATADA no caso de

inexecugao parcial;

IV. multa de urn por cento do valor do Contrato por dia, limitado a dez dias, no caso

de atraso na execucao;

V.  rescisao unilateral do Contrato, na hipotese de ocorrer:

a. o previsto nos incisos II e III;

b. a extrapolagao dos dez dias previstos no inciso IV,  sem prejuizo do

pagamento das respectivas multas;

VI. multa de dez por cento do valor total atualizado do Contrato, sem prejuizo de
outras multas que he tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos

que a rescisao ocasionar ao SESCOOP, no caso de rescisao do Contrato por

iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa;

VII. suspensao temporaria do direito de licitar e contratar corn o SESCOOP,  por

prazo de ate dais anos, a criteria do SESCOOP, pela aplicagao das penalidades

acima.

1° As multas serao descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus

ou recolhidas diretamente a tesouraria do SESCOOP,  no prazo de quinze dias

corridos, contados a partir da data de sua comunicagao, ou ainda, quando for o caso,

cobradas judicialmente.

2° Para a aplicagao das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA sera notificada

para apresentar defesa previa,  no prazo de cinco dias Oteis,  contados a partir da

notificagao.

3° As penalidades previstas neste Contrato serao independentes entre si, podendo

ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DENUNCIA E DISTRATO

As Partes poderao, a qualquer tempo, denunciar este Contrato, manifestando- se por

escrito,  corn antecedencia minima de trinta dias,  sem que,  em razao dessa

prerrogativa, recebam qualquer tipo de indenizagao.

1° Antes do encerramento dos trinta dias, deverao ser quitadas todas as pendencias

provenientes deste Contrato.     PC ONg<      
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2° Cumpridas as exigencias do § 1°, devera ser providenciado o instrumento de
Distrato",  previamente autorizado pelo SESCOOP,  contendo a quitacao plena de

ambas as Partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA— RESCISAO

Este Contrato podera ser rescindido de pleno direito,  independentemente de

notificacao ou interpelacao judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de

suas clausulas ou suas condicoes, sujeitando a CONTRATADA as penalidades

previstas neste Instrumento, e em especial de:

I.    nao- cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas pactuadas,

especificacoes ou prazos;

II.   subcontratagao total ou parcial do objeto deste Contrato;

III.  paralisagao dos servicos sem justa causa;

IV. cometimento reiterado de falhas na execupao deste Contrato registrado em
advertencia;

V.  razoes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento;

VI. ocorrencia de caso fortuito ou de forga major,  regularmente comprovado,

impeditivo da execugao deste Contrato.

1°   Em qualquer das hipoteses acima,   a CONTRATADA devera reparar,

integralmente, os prejuizos causados ao SESCOOP, independente da aplicagao das

penalidades previstas neste Instrumento, que poderao ser aplicadas no todo ou em

parte, a criterio exclusivo do SESCOOP.

2° Rescindido este Contrato por culpa da CONTRATADA, o SESCOOP entregara os

servigos objeto deste Instrumento a quem julgar conveniente, sem qualquer consulta

ou interferencia da CONTRATADA, que respondera, nas formas legal e contratual,

pela infracao ou pela execugao inadequada que tenha dado causa a rescisao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

A assinatura deste Contrato importara na afirmativa,  pela CONTRADADA,  da

inexistencia de impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relagao

juridica com o SESCOOP.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — ANEXOS

Constituira parte integrante deste Contrato, independentemente de transcricao, as

informacoes constantes da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Prestadores de

Servigos de Instrutoria do SESCOOP, instituido pela Resolucao do Conselho
Nacional n.° XX/2016, de_ de de 2016, e os demais documentos inerentes a

contratacao.

CLAUSULA DECIMA NONA— FORO

Os casos omissos serao resolvidos pelas Partes, ficando eleito o foro de XXXX para

esclarecer as controversias oriundas deste Contrato.  
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Por estarem justas e acordadas, as Partes contratantes assinam este Instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas.

de de 20   .

SESCOOP:  CONTRATADA:

Testemunhas:

la 2a

Nome:   Nome:

CPF/ MF: CPF/ MF: t 1

r;'
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ANEXO X

MODELO DE ORDEM DE SERVICOS DE INSTRUTORIA N°

0 SESCOOP/       , inscrito no CNPJ sob o n°       solicita e

autoriza a empresa inscrita no CNPJ n°

prestar servigo de instrutoria para a realizagao do( s) evento( s) abaixo:

Turma:

Modulo:

Local:

N° PROJETO:

INSTRUTOR: CPF:

VALOR:

CONDIC,OES DE EXECUCAO

1 — Do Fundamento Legal:

Esta Ordem de Servigos tern fundamento legal no Regulamento de Licitagoes e

Contratos do SESCOOP - Resolugao n° 850, de 28 de fevereiro de 2012, publicada no

Diario Oficial da Uniao - DOU, Segao 3, n° 59 de 26 de margo de 2012, na Resolugao

n.°  1434/2016,  que regulamenta o Cadastramento de Prestadores de Servigos de

Instrutoria do Sescoop, e no Edital de Cadastramento vigente.

2 — Das Responsabilidades:

A CONTRATADA obriga- se a executar os servigos, ora, contratados em conform idade

corn o estabelecido nos editais de cadastramento e seus anexos.

3 — Da Penalidade:

A inexecugao total ou parcial do objeto contratado e das demais obrigagoes ensejara o

imediato e unilateral e cancelamento desta ordem de execugao,   arcando a

CONTRATADA corn todos os prejuizos causados ao SESCOOP/      ,  alem do

pagamento das multas e penalidades previstas constantes do( s)   Editais de

Cadastramento do SESCOOP/   .

4— Do Cancelamento:

Esta ordem de execugao podera ser cancelada caso haja interesse justificado do

SESCOOP/  , ou em virtude da nao execugao, total ou parcial do objeto contratado,

sem prejuizo das cominagoes legais cabiveis.   
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5 — Das AlteraGoes:

Quaisquer alteragoes das condigoes estabelecidas somente poderao ser procedidas

corn a concordancia de ambas as partes e autorizadas, por escrito, pelo SESCOOP/

atraves de emissao complementar da ordem, carta ou e- mail ao Prestador.

6 — Do envio do arguivo digital da 0.E assinada:

A contratada se obriga a enviar o arquivo digital da Ordem de Servigo devidamente

assinado para o SESCOOP/     ,  no maximo de XX ( xxxxx) dias antes da data de

realizagao do evento, para evitar o cancelamento do servigo.

7 — DisposiGoes finais:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de como o Calico

competente para agao ou execugao do presente instrumento,   renunciando

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cidade, data, mes e ano.

Aceito as condigoes desta O. S para todos os efeitos de direito.

Retornar arquivo digitalizado assinado para o seguinte e- mail:

Assinatura do Representante da Contratada

Testemunhas:

la 2a

Nome: Nome:

CPF/ MF:      CPF/ MF:
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