EDITAL 02/2022 - SESC/AP
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE INSTRUTORES PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA.
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional do Amapá, torna público para conhecimento dos
interessados, CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE INSTRUTORES
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA, PARA POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ATENDIMENTO
DA PROGRAMAÇÃO REGIONAL DO SESC AMAPÁ NO ANO DE 2022 nos minicipios de Macapá, Mazagão,
Amapá, Laranjal do Jarí e Oiapoque, nos termos das condições estabelecidas no presente Edital:
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Chamamento Público para Credenciamento e Formação de Banco de Instrutores
para Prestação de Serviço de Instrutoria, com formação acadêmica compatível e/ou experiência profissional
nas áreas de educação em consonância com os arranjos produtivos locais, culturais e sociais, visando à
atualização, o desenvolvimento e o aprimoramento contínuo, de acordo com as necessidades formativas do
Projeto Juventudes Nossos Olhar do Serviço Social do Comércio – SESC/AP. Os prestadores de serviços
credenciados poderão ser contratados quando houver demanda, em regime de não exclusividade, atendendo
as Unidades Operacionais do SESC/AP e suas áreas de abrangência.
1.1.1

O processo de Credenciamento será organizado e conduzido pela Coordenação de Educação
Complementar, Sesc Ler e Cultura do SESC/AP.
1.1.2 O processo encontra-se disponível para retirada e acompanhamento pelo site:
www.sescamapa.com.br;
1.1.3 O credenciamento visa à formação de Banco de Instrutores para Prestação de Serviço de Instrutoria,
em regime de não exclusividade, nos municipios: Macapá, Mazagão, Amapá, Laranjal do Jarí e
Oiapoque;
1.1.4 O credenciamento não estabelece obrigação do SESC/AP de efetuar qualquer contratação,
constituindo apenas um Banco de Instrutores para prestação de serviço de Instrutoria, aptos ao
atendimento de demandas específicas.
1.1.5 Os PARTICIPANTES HABILITADOS para inclusão no cadastro integrarão um Banco de Instrutores
credenciados para futura contratação, de acordo com o interesse e a conveniência do SESC/AP;
1.1.6 O cadastro previsto no subitem 1.1.3, não importa na obrigatoriedade de contratação do profissional
pelo SESC/AP, não cabendo, assim, qualquer tipo de indenização por parte do SESC/AP;
1.1.7 O credenciamento também não gera qualquer obrigação, inclusive monetária, por parte do SESC/AP,
aos profissionais que porventura não sejam convocados para prestar serviços;.
1.1.8 Fica assegurado ao SESC/AP o direito de cancelar, no todo ou em parte, este Edital de
Credenciamento, sem decisão motivada e sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer
indenização, compensação aos participantes.
1.1.9 De igual modo, o credenciamento não gera qualquer obrigação para o integrante do Banco de
Instrutores no que diz respeito à sua participação em eventos cujos agendamentos e cujas
disponibilidades não tenham sido acordados com o SESC/AP;
1.1.10 O contrato de prestação de serviços firmado com o CREDENCIADO não cria vínculo empregatício e,
portanto, não torna o SESC/AP, responsável por contribuições previdenciárias ou quaisquer outras
obrigações distintas daquelas decorrentes da exclusiva e efetiva participação do contratado como
Instrutor externo nos eventos organizados pelo SESC/AP..
1.1.11 Todo e qualquer esclarecimento com relação à este Edital deverá ser feito somente por escrito através
do endereço de e-mail: protocolo@sescamapa.com.br
1.1.12 A participação das Pessoas Físicas e Jurídicas neste Credenciamento implica a aceitação integral e
irrestrita das condições estabelecidas neste Edital.
1.1.13
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1.1.14 O acompanhamento de todas as etapas do credenciamento será de inteira responsabilidade das
Pessoas Físicas e Jurídicas interessadas.
1.2. A contratação dos credenciados será efetivada de acordo com a grade programática das ações formativas
previstas no calendário de ações desta Administração Regional do SESC/AP, ou os que vierem a surgir,
possibilitando a contratação de profissionais instrutória de forma democrática, atendendo aos princípios da
oportunidade, conveniência, legalidade, impessoalidade e transparência.
1.3. O SESC/AP não é responsável pelo transporte, hospedagem e/ou alimentação dos instrutores contratados
para realização das ações formativas.
1.4. O presente credenciamento entra em vigor a partir da data de sua publicação, por um período de 12
(doze) meses.
2. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas físicas e jurídicas (inclusive MEI e associações), cujo ramo
de atividade (código da atividade econômica registrada) seja compatível e pertinente ao objeto da prestação
de serviços deste regulamento, que se inscreverem e comprovarem estar habilitadas a prestar os serviços,
conforme requisitos exigidos neste Edital, concordando com os valores propostos pelo SESC/AP.
Poderão ser credenciados, para prestar serviços ao SESC/AP nos projetos e ações que ocorram em todo o
Regional e nas Unidades Operacionais:
a) Profissionais autônomos com formação em nível superior e/ou Técnico e/ou Expertise comprovada,
conforme as exigências das áreas de conhecimento (Anexo II);
b) Pessoas físicas ou jurídicas constituídas regularmente no País e com experiência comprovada nas áreas de
atuação solicitadas (Anexo II) .
2.2 Na forma do art. 5º-D da Lei nº 6.019/74, alterada pela Reforma Trabalhista, os ex-empregados somente
poderão ser credenciados para prestar serviços ao SESC/AP, observando o prazo mínimo de carência de 18
(dezoito) meses, contados da data do desligamento.
2.3 Os candidatos deverão indicar as áreas de atuação para os quais se consideram aptos, conforme as áreas
de conhecimentos (Anexo II);
2.4 Os valores correspondentes aos honorários da prestação de serviço de Instrutoria, observarão:
a) Que os preços praticados, a nível Regional, pelo SESC/AP, observarão uma tabela própria e observarão
os valores constantes da tabela vigente ao tempo da convocação (Anexo I);
b) Os valores totais serão informados aos credenciados no momento em que o SESC/AP, entrar em contato
com os selecionados, formalizando a convocação;
c) Que a tabela tem valores diferenciados de honorários, por instrutoria, conforme a indicação de Pessoa
Fpisica ou Pessoa Jurídica;
d) Que os valores constantes da tabela são “brutos”, o que significa que no momento do pagamento haverá
a retenção dos tributos que se fizerem legalmente incidentes;
2.5 Das condições de pagamento:
a) As condições de pagamento serão previstas no Contrato de Prestação de Serviços .
b) Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta bancária, após a execução do serviço
contratado.
c) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, após a entrega ou envio da Nota Fiscal.
2.6 Da Avaliação do Serviço Prestado
A avaliação do serviço prestado será procedida pela área programática do SESC/AP, por meio das informações
a serem relatadas pelo(s) gestor(es) e gerente(s) do credenciamento. A avaliação é condicionante para que o
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profissional esteja apto a novas convocações. A avaliação do serviço prestado observará os seguintes critérios:
a) Pontualidade na execução do serviço;
b) Qualidade do serviço prestado;
c) Profissionalismo na relação com os prepostos do SESC/AP e os beneficiários diretos ou indiretos da
prestação do serviço.
3. Das vedações:
3.1 É vedada a participação no credenciamento as pessoas jurídicas e os profissionais autônomos que:
a) Tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos firmados anteriormente com
algum dos integrantes do Sistema Fecomércio/AP (SESC, SENAC, FECOMERCIO, IPDC), enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, inclusive restrições relacionadas ao contrato de trabalho quando tenha
havido demissão por justa causa;
b) Que façam parte de alguma maneira do quadro societário, ou empregado ou cooperado ou dirigente de
entidades que estejam executando contratos e ou quaisquer instrumentos de prestação de serviços ao
SENAC/AP ou ao SESC/AP;
c) Tenham sidos descredenciados por iniciativa do SESC/AP, enquanto durar o prazo de descredenciamento;
d) Possuam vínculo de dedicação exclusiva com instituições públicas, ressalvadas as hipóteses previstas em
lei. e) Que tenham relação de cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com conselheiros, diretores ou empregados do SESC/AP e
do SENAC/AP.
4. Etapas do Credenciamento:
4.1 O processo de credenciamento ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:
1º) Inscrição
2º) Habilitação
3º) Publicação do Credenciamento
4.1.1

Das Inscrições

As inscrições são gratuitas e deverão ser efetivadas de forma on-line ou presencial a partir do dia 06 de maio
de 2022, disponíveis no endereço eletrônico: www.sescamapa.com.br ,
4.1.1.1.
Inscrições
on-line:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLehi3coU0RgjThpA9TwosUwnhTDDSaPax549zGdJXre2hA/viewform
Com a realização do preenchimento do formulário, registro de concordância das declarações, e anexar os
formulários III, IV, V , VI e VII devidamente preenchidos, Comprovante de escolaridade, conforme exigência
no perfil da(s) área(s) de conhecimento (Anexo II), correspondendo a: cópia – frente e verso – de diploma
registrado, certificado, declaração de conclusão de curso emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia
do registro profissional; Inscrição no Conselho Profissional (Se houver,) o respectivo Conselho Profissional;
Currículo profissional e Documentos que comprovem a experiência nas áreas de conhecimento, especialidade
e natureza do serviço. Caso o(a) instrutor(a) seja representado(a) por uma Empresa ou Associação, a inscrição
será realizada pelo representante legal. E deverá anexar a Declaração de Representação de Exclusividade
(Anexo VIII), preeenchida e assinada pelo(a) instrutor(a), assim como pelo representante legal, e estar
registrado em cartório. E a cópia do Comprovante de situação cadastral junto à Receita Federal (CNPJ);
4.1.1.2. Inscrições presenciais:
4.1.1.2.1. Será realizada através da entrega do envelope lacrado e identificado com nome completo do
REMETENTE e destinada à COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO SESC/AP 2022, sendo entregues no endereço
indicados para incrição presencial conforme município da residência do candidato:
 Macapá, na sala da Coordenação do Projeto Sesc Ler no Sesc Araxá. End. Rua Jovino Dinoá, 4311, bairro
Beirol. CEP: 68.902-030
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 Mazagão, na sala da Gerência da Unidade Sesc Ler Mazagão. End. Rua Veiga Cabral, 1400, bairro Olaria. CEP:
68.940-000
 Amapá, na sala da Gerência da Unidade Sesc Ler Amapá. End. Rua Guarany,891, bairro Nova Esperança. CEP:
68.950.000
 Laranjal do Jarí, na sala da Gerência da Unidade Sesc Ler Laranjal do Jarí. End. Av. Tancredo Neves, s/n,
Loteamento Cajarí. CEP: 68.920-000
 Oiapoque, na sala da Gerência da Unidade Sesc Ler Oiapoque. End. Loteamento Parque Tumucumaque,
quadra 18-22, bairro Infraero. CEP: 68.980.970
Nos dias de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, e de 14h às 18h. Constando externamente as seguintes
informações:
SESC AMAPÁ - COORDENAÇÃO DO SESC LER
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA.
RUA JOVINO DINOÁ, Nº 4311, BAIRRO BEIROL
MACAPÁ-AP/ CEP: 68.902-030
A/C VÂNIA PENA
NOME: _________________________________________________________________________________
NOME/ TEMÁTICA: _______________________________________________________________________

4.1.1.2.2. Dentro do respectivo envelope deve conter: Os formulários III, IV, V, VI e VIII devidamente
preenchidos e assinados, Comprovante de escolaridade, conforme exigência no perfil da(s) área(s) de
conhecimento (Anexo II), correspondendo a: cópia – frente e verso – de diploma registrado, certificado,
declaração de conclusão de curso emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional;
Inscrição no Conselho Profissional (Se houver,) o respectivo Conselho Profissional; Currículo profissional e
Documentos que comprovem a experiência nas áreas de conhecimento, especialidade e natureza do serviço.
Caso o(a) instrutor(a) seja representado(a) por uma Empresa ou Associação, deverá anexar a Declaração de
Representação de Exclusividade (Anexo VIII) preeenchida e assinada pelo(a) instrutor(a), assim como pelo
representante legal, e estar registrado em cartório. E a cópia do Comprovante de situação cadastral junto à
Receita Federal (CNPJ);
4.1.2 Habilitação
4.1.2.1. Na fase habilitação, a análise dos candidatos será efetuada a partir do recebimento dos documentos
descritos neste edital, em cópia simples e legível, em envelope lacrado e identificado com nome completo do
REMETENTE e destinada à COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO SESC/AP 2022, entregues no endereço indicados
para incrição presencial na clausula 4.1.1,2.1 das incrições presenciais. E pelo recebimento das informações
no endereço eletrônico, via inscrição on-line.
4.1.2.2. A análise de documentos comprobatórios da experiência dos profissionais vinculados à empresa, seja
para prestar serviço de Instrutoria, nas áreas de conhecimento, especialidade e natureza do serviço dos que
se submeterem ao processo de credenciamento, será realizada a partir:
a) Da descrição da prestação de serviços (relato de experiências) nas áreas de conhecimento, especialidade e
natureza do serviço;
b) Da apresentação de clippings, reportagens, portfólio, curriculum profissional, críticas publicadas sobre o
profissional ou empresa, quando houver;

4

c) Da apresentação de Atestado (s), contrato (s), certificado (s) de instrutoria, consultoria, palestras,
treinamentos com descrição de conteúdo e carga horária ou declaração (ções) de prestação de serviços
realizados referente (s) às experiências/expertise relatadas, identificado (s) e assinado (s), com nome legível
da pessoa responsável por sua emissão e função que exerce, assinadas, comprovando que o trabalho foi
executado, indicando título do serviço prestado, período e resultado obtido;
4.1.2.3. O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos, cláusulas, condições do Edital e de seus
Anexos, que passarão a integrar as obrigações, bem como na observância dos regulamentos administrativos
e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento
em qualquer fase do procedimento administrativo e execução dos serviços.
4.1.2.4. O presente Edital permanecerá aberto para recebimento dos documentos pelo prazo de 12 meses, a
contar da data da sua publicação, quando haverá novo chamamento. O SESC/AP não se responsabilizará por
extravio ou por atrasos durante o processo de envio dos documentos;
OBS1: O Serviço Social do Comércio – SESC/AP tem autonomia na análise técnica de decisão, inclusive para
não cadastrar propostas ou proponentes que não atendam aos requisitos mínimos.
OBS2: Será designada pela Direção do SESC/AP, uma Comissão de Credenciamento composta por técnicos das
áreas programáticas do SESC/AP, que analisará os documentos, as propostas e o perfil daqueles que tem
interesse em se credenciar.
4.1.2.5. PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO: A divulgação dos credenciados será realizada por meio da
página eletrônica oficial do SESC/AP: www.sescamapa.com.br a partir do dia 27/05/2022, sendo a lista
atualizada conforme aprovação de novos credenciados.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS:
a) Este Edital poderá ser impugnado em até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o início do
recebimento da documentação.
b) Após a publicação do resultado do julgamento referente ao credenciamento, o interessado poderá interpor
recursos dirigidos à Direção Regional do SESC/AP, por escrito no prazo de 2 (dois) dias úteis, pelo credenciando
que se julgar prejudicado.
6. DO CADASTRO DE CREDENCIADOS:
Todos os certificados no processo de credenciamento serão inseridos no Cadastro de Prestadores de Serviços
de Instrutoria do SESC/AP, estando aptos a prestar serviços quando demandados.
7. DESCREDENCIAMENTO:
7.1. O profissional autônomo ou a pessoa jurídica poderá ser descredenciado quando:
a) Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no Edital de credenciamento ou no
instrumento de contratação da prestação de serviços.
b) Desistir do serviço para o qual foi contratado em detrimento de outro, salvo justificativa.
c) Apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual, documentos que
contenham informações inverídicas.
d) Não mantiver sigilo sobre as particularidades do SESC/AP.
e) Não comparecer ao local da realização das atividades contratadas com antecedência para garantir a
sua plena execução.
f) Afastar-se da prestação de serviço, mesmo temporariamente, sem razão fundamentada ou
notificação prévia.
g) Não zelar pelos equipamentos e pelo material didático, quando disponibilizado pelo SESC/AP, para a
realização do trabalho.
h) Entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de seus serviços, durante os
contatos mantidos em nome do SESC/AP.
i) Utilizar qualquer material desenvolvido pelo SESC/AP para seus produtos e seus programas sem prévia
autorização deste.
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j)

Utilizar a logomarca do SESC/AP como referência para a realização de serviços não contratados com
o SESC/AP ou utilizar a logomarca em assinaturas, cartões de visita, portais/sites corporativos e outros
canais sem autorização prévia da instituição.
k) Articular parcerias em nome do SESC/AP sem autorização prévia.
l) Causar danos ao SESC/AP ou a terceiros, em razão da prestação de serviço. O SESC/AP poderá revogar
ou anular o credenciamento, sem decisão motivada.
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO:
8.1. A gestão do credenciamento, bem como a convocação dos credenciados, dar-se-á de acordo com as
necessidades, metas, a disponibilidade financeira e orçamentária do SESC/AP.
8.2. O ato de convocação se dará por e-mail ou outro meio que o SESC/AP, entender apto e conterá,
resumidamente, o objeto, quantidade de horas, o período, local(ais) da(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) e o
valor BRUTO correspondente. E será solicitado o envio das documentações e certidões válidas conforme
necessidade para contração de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica:
8.2.1. Documentos para credenciamento de Pessoa Física:
a) Cópia da cédula de Identidade civil;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do PIS;
c) Comprovante de endereço residencial. O comprovante de endereço a ser apresentado deve estar em nome
do candidato. Em não havendo, deverá ser apresentado de forma complementar DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
no Anexo VII;
8.2.2. Documentos para credenciamento Pessoa Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades, bem como ata de eleição e posse da atual diretoria, ou Certificado do MEI, se for o caso;
b) Comprovante de situação cadastral junto à Receita Federal (CNPJ);
c) Certidão negativa de débitos municipais;
d) Certidão negativa de tributos estaduais;
e) Certidão negativa de tributos federais;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
h) Cópia do CPF do representante legal;
i) Cópia da cédula de identidade civil do representante legal;
j) Comprovante de endereço atualizado (90 dias). Em não havendo, deverá ser apresentado de forma
complementar DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA no Anexo VII;
8.3. O credenciado convocado poderá declinar da proposta, sem prejuízo para nenhuma das partes, desde
que observado o item 7.1. b), podendo o SESC/AP realizar nova convocação na sequência do rodízio, e assim
sucessivamente, até que se obtenha um intrutor disponível para a realização do serviço.
8.4 No aceite à convocação, o (a) instrutor (a) credenciado (a) será chamado para assinar o Contrato de
Prestação de Serviços.
8.5 Os instrutores só poderão iniciar sua atuação no SESC/AP depois de concluído o processo de orientação
básica e aceite das disposições que norteiam o Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado com o SESC/AP.
8.6. Não serão recebidos documentos fora dos prazos estipulados nos e-mails de convocação.
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9. DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
9.1. O Instrutor contratado emitirá após a realização do serviço executado, nota fiscal evidenciando o serviço
prestado especificando os valores cobrados conforme o tipo de serviço realizado. Conforme classificação na
Tabela de Referência de Remuneração/ Honorários (Anexo I), para Pessoa Física, Jurídica ou MEI
(Microempreendedor Individual).
9.2. A entrega de Notas Fiscais deverá ser dada entrada até no máximo 10(dez) dias após a data de execução
total do serviço contratado. E só poderá ser realizada de segunda a quarta-feira, das 08h às 11h30 e das 14h
às 16h. Ou enviada por e-mail, de acordo com o municipio onde foi realizado o serviço:
Macapá – sescler@sescamapa.com.br
Mazagão – sesclermazagao@sescamapa.com.br
Amapá - sescleramapa@sescamapa.com.br
Laranjal do Jarí - sesclerlaranjal@sescamapa.com.br
Oiapoque - sescleroiapoque@sescamapa.com.br
9.3. O pagamento ao(a) Instrutor(a) contratado será efetuado conforme o serviço efetivamente executado
em moeda corrente nacional, em transferência eletrônica (de acordo com as normas da contratante), em até
15 (quinze) dias úteis, sendo que o prazo contará a partir da data de recebimento protocolada na sala da
Coordenação do Sesc Ler ou Gerências das Unidades Sesc Ler: Mazagão, Amapá, Laranjal do Jarí ou Oiapoque;
9.4. Se o fiscal detectar a ausência de algum documento ou erro na nota fiscal poderá rejeitar de imediato.
9.5. O Sesc/AP se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam acompanhadas dos
documentos que comprovem quitação das obrigações:
a)Pessoa Física deve incluir na entrega ou no envio por e-mail da Nota Fiscal, a cópia da Guia de
Recolhimento, mais o comprovante de pagamento da taxa. Atenção se o envio da Nota Fiscal ocorrer
após o dia 18 de cada mês, o contratado deverá aguardar para emitir e enviar a Nota Fiscal até o 1º dia
util do mês subsequente em conformidade os prazos para o trâmite depagamento interno.
b) Pessoa Jurídica, deve entregar ou enviar por e-mail a Nota Fiscal. MEI (Microempreendedor Individual)
deve incluir na entrega ou no envio por e-mail da Nota Fiscal, o certificado de MEI, e o reenvio das
certidões válidas: Certidão negativa de débitos municipais, Certidão negativa de tributos estaduais,
Certidão negativa de tributos federais; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS); Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
9.6. O pagamento será realizado em até 15 dias úteis contados a partir da entrada de certificação da nota;
9.7. No pagamento dos serviços o SESC/AP procederá à retenção dos tributos e contribuições, na forma de
legislação vigente.
10. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO:
10.1. Por razões da pandemia do Coronavírus, a contratação poderá ficar suspensa devido a emissão de
decretos, proibindo qualquer evento ou competição esportiva no Estado, com objetivo de inibir a proliferação
do Covid-19;
10.2. Fica suspensa a contratação durante toda a vigência do decreto que esteja proibindo a realização de
atividades educativas presenciais.
11.
11.1.
a)
b)

DAS RESPONSABILIDADES:
DOS CREDENCIADOS
Comparecer na reunião de alinhamento, quando for confocado conforme dia, local e horário
informado. O não comparecimento implicará na desistência, encaminhando assim a chamada do
próximo proponente credenciado.
c) Conceder ao SESC Amapá direito de uso de imagem das atividades realizadas, em impressos e obras
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

de audiovisual, a título de divulgação das programações e atividades desenvolvidas pela instituição, a
qualquer tempo, desde que o autor tenha seu nome citado e que a reprodução seja acompanhada da
ficha técnica da obra: ano, técnica e dimensões.
Independente de declaração expressa, a apresentação dos documentos e da proposta implica a
aceitação plena e total das condições e exigências deste edital, a veracidade e autenticidade das
informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à
participação preponente, o qual, na incidência, obriga o participante a comunicar ao SESC/AP quando
ocorrido durante a vigência do Edital.
Assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido;
Sensibilizar os participantes para as atividades;
Desenvolver atividades elaboradas de acordo com as diretrizes que serão fixadas no decorrer do
processo;
Readequar as atividades sempre que se fizer necessário, submetendo as alterações sugeridas à
validação da Coordenadoria e Gerências das Unidades Sesc Ler;
Auxiliar na organização, distribuição e recolhimento dos materiais, zelando pela integridade destes;
Zelar e manter o prédio, os equipamentos e o material de consumo em condições de higiene e
segurança, de forma a garantir o desenvolvimento das atividades programadas com qualidade;
Zelar pelo imóvel e mobiliário do local de realização das atividades, quando for o caso, os quais
deverão ser mantidos em condições adequadas de uso e perfeito funcionamento;
Auxiliar na divulgação e informação sobre as atividades;
Ser assíduo e pontual; Submeter-se, quando solicitado, às reuniões de planejamento;
Sinalizar à Coordenadoria e Gerências das Unidades Sesc Ler qualquer problema de infraestrutura,
organização ou operação que impeça a execução das oficinas com a qualidade adequada.
O(A)s oficineiros(as) deverão passar lista de presença em todas as suas oficinas presenciais, para efeito
de avaliação da frequência de cada participante da turma.
O controle das referidas listas de presença é de total responsabilidade do(a) oficineiro(a). Ressalta-se
que são documentos de extrema importância, que avaliarão a presença dos participantes das oficinas
e consequentemente a sua certificação, além de atestar a efetiva realização da oficina.
Ao final de cada atividade mensal realizada, os(as) oficineiros(as) deverão entregar a folha de
frequência ao fiscal do contrato, os seguintes documentos:
a) Relatório das atividades desenvolvidas nas oficinas;
b) Folha de frequência dos alunos participantes;

11.2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
11.2.1 As oficinas serão realizadas de forma presencial, no Sesc Araxá em Macapá, e nas Unidades Sesc Ler
nos municipios: Mazagão, Amapá, Laranjal do Jarí e Oiapoque:
 Macapá, no Sesc Araxá, sala de aula da EJA. End. Rua Jovino Dinoá, 4311, bairro Beirol. CEP: 68.902030
 Mazagão, sala de aula Unidade Sesc Ler Mazagão. End. Rua Veiga Cabral, 1400, bairro Olaria. CEP:
68.940-000
 Amapá, sala de aula na Unidade Sesc Ler Amapá. End. Rua Guarany,891, bairro Nova Esperança. CEP:
68.950.000
 Laranjal do Jarí, sala de aula na Unidade Sesc Ler Laranjal do Jarí. End. Av. Tancredo Neves, s/n,
Loteamento Cajarí. CEP: 68.920-000
 Oiapoque, sala de aula na Unidade Sesc Ler Oiapoque. End. Loteamento Parque Tumucumaque,
quadra 18-22, bairro Infraero. CEP: 68.980.970
11.2.2. Os locais de realização das atividades poderão ser alterados e/ou acrescidos de acordo com o interesse
da Coordenação e Gerências das Unidades Sesc Ler;
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11.3. DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
11.3.1 O horário de realização será previamente acordado entre a Coordenação e Gerências das Unidades
Sesc Ler e o(a) oficineiro(a) contratado(a).
a) A carga horária de cada oficineiro (a) será de acordo com a proposta formativa.
b) As atividades poderão acontecer em 03 (três) períodos distintos: manhã, tarde ou noite.
11.4. DO SESC AMAPÁ
11.4.1. O CONTRATANTE, por meio da Coordenação e Gerências das Unidades Sesc Ler, deverá:
a) Promover a divulgação da atividade com eventuais instituições parceiras;
b) Designar representante para coordenar os cursos onde serão realizados os eventos, colocando à disposição
do(a) CREDENCIADO(A) recursos audiovisuais previamente solicitados;
c) Fazer a inscrição (em conjunto com a instituição parceira, quando for o caso) e o controle dos participantes,
disponibilizando ao responsável o material preparado pelo(a) CREDENCIADO(A);
d) Efetuar o pagamento dos honorários do(a) CREDENCIADO(A), de acordo com o estipulado em seus
normativos, em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data de entrega ou envio da Nota Fiscal;
e) Aplicar e encaminhar ao(à) CREDENCIADO(A) o resultado da avaliação de reação.
f) cumprir outras tarefas correlatas, a pedido do CONTRATANTE.
12. CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADO
12.1. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
o SESC/AP, para a execução do serviço objeto deste instrumento contratual, terá acesso aos dados pessoais
dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e RG, e-mail, contato, entre outros que
possam ser exigidos para a execução contratual;
12.2. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização
administrativa, civil e criminal;
12.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial
os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em
consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual;
12.4. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução
contratual, por inobservância à LGPD;
12.5. A CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção
dos dados pessoais repassados pelo SESC/AP;
12.6. A CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao SESC/AP, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as
providências dispostas no art. 48 da LGPD.
13. Disposições Gerais
13.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos e condições do Edital, que passarão a
13.2. integrar as obrigações, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas
técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer
fase do procedimento administrativo e execução dos serviços.
13.3. Não será permitida a disseminação de conteúdo racista, preconceituoso, homofóbico, misógino,
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xenófobo, de natureza pejorativa e repudiável, ilegal ou de nudez explícita ou erótica, por qualquer meio de
expressão (visual, verbal, sensorial, literárias ou similares) que afetem negativamente a dignidade da pessoa
humana. E, da mesma forma, não será permitido propaganda político-partidária, promoção empresarial de
produtos, serviços e marcas de qualquer natureza; e ainda a comercialização direta ou indireta de quaisquer
produtos e serviços.
13.4. Ao SESC/AP fica reservado o direito, antes da realização das ações, de revogar, anular ou suspender,
parcial ou totalmente, definitiva ou temporariamente, em despacho circunstanciado da Autoridade
Competente e no exclusivo interesse da Entidade, o presente Edital, sem que caibam aos selecionados os
recursos das decisões.
13.5. Fica estabelecida que as propostas credenciadas através deste Edital devam manter as mesmas
características apresentadas, salvo quando a Coordenação do Sesc Ler considerar necessária alguma
alteração.
13.6. As ações credenciadas através deste Edital deverão manter as mesmas características apresentadas na
proposta avaliada, se no dia ou período de realização da atividade, caso não sigam as mesmas características
estarão passiveis de serem canceladas, com a suspensão total do pro-labore.
13.7. A qualquer momento, o SESC/AP poderá desclassificar o interessado, sem que lhes caiba qualquer
indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade técnica, inclusive
incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou propostas.
13.8. Em caso de desistência, caberá ao SESC/AP, caberá ao SESC/AP tomar as medidas que lhe forem
convenientes.
13.9. Poderá, o SESC/AP contratar profissionais ou pessoas físicas, que não estejam credenciadas, desde que
justificado pela área técnica.
13.10. Os dados fornecidos serão utilizados para fins de cumprimento do objeto desse Edital.
13.11. Município de Macapá/AP é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao
Edital e a procedimentos dele resultantes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Macapá/AP, 06 de maio de 2022.
___________________________
Êmilie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional do Sesc Amapá

10

ANEXO I
TABELA REFERÊNCIA DE REMUNERAÇÃO/HONORÁRIOS
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA.
REMUNERAÇÃO INSTRUTORIA
CURSO/ OFICINA PRESENCIAL
Especificação
INSTRUTORIA - LOCAL 1: CACHÊ:
P. Física: 1.200,00
P. Jurídica: 1.440,00
Nº de Componentes: 1 ou mais;
Experiência: a partir de 2 anos comprovados.
Curso/ Oficina nº/ duração: 1/30h

Instrutoria de uma das áreas de conhecimento
relacionadas no Anexo II. O(A) Instrutor (a) deve ter no
mínimo 2 anos de experiência comprovados através de
certificados, recortes de jornais, revistas, postagens em
sites, blogs, redes sociais, registro fotográfico e/ou
declarações.

Nota 1: A Tabela de Valores acima refere-se aos valores para pagamento dos serviços prestados de acordo
com a área de conhecimento/especialidade em que os candidatos dse credenciaram venham a ser habilitadas.
Nota 2: No ato de convocação, o SESC/AP encaminhará, resumidamente, o objeto, quantidade de horas, o
período, local(ais) da(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) e o valor BRUTO correspondente
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ANEXO II
ÁREAS DE CONHECIMENTO
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA.

ÁREAS DE
CONHECIMENTO

OBJETIVOS

REQUISITOS MÍNIMOS

Linguagem das Artes
Artes Cênicas, Artes
Visuais, Audiovisual,
Literatura e Música.
Memória Social e
Patrimônio Cultural;

Proporcionar aprimoramento do potencial
artístico, a fim de desenvolver habilidades de
interpretação e expressão por meio das
Linguagens: Artes Cênicas(Teatro, Circo e Dança),
Artes Visuais, Audiovisual, Literatura Música.

Licenciatura em: Artes Cênicas,
e/ou Artes Visuais, e/ou
Audiovisual; e/ou Letras; e/ou
Música; com experiência
comprovada.

Esporte e Recreação

Promover iniciação esportiva, Jogos e Licenciatura em Educação
Brincadeiras saudáveis, a interação humana e o Física.
com
experiência
bem estar físico, psíquico e social, através de comprovada .
atividades físicas coletivas, com respeito às
individualidades e sem fins competitivos.

Tecnologia e
Comunicação

Meio Ambiente

1.Utiliza recursos básicos das ferramentas de
escritório, como editores de textos, planilhas
eletrônicas, apresentações em slides, recursos
do sistema operacional, acesso à internet.
1. Reconhece desafios, identifica possibilidades e
cria ferramentas digitais para empreender no
mundo digital; 2. Colabora com a comunidade na
dinâmica das mídias sociais de forma ética e
segundo legislação vigente.
1. Desenvolve conteúdos para divulgação de
produtos ou serviços; 2. Utiliza o marketing em
diversas plataformas de mídias sociais, com foco
na criatividade e segundo princípios éticos.
Promover
atividades
que
contemplem
conteúdos teóricos e práticos que visem à
educação ambiental, como: concepções de meio
ambiente, sustentabilidade, recursos hídricos,
consumo responsável, horta, compostagem,
cultivo, reaproveitamento de recursos e demais
atividades lúdicas.

Formação técnica ou superior
em tecnologia da informação
(TI) e/ou em áreas afins, com
experiência comprovada .

Licenciatura em Educação
Ambiental, com experiência
comprovada.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL E DA CONTRATAÇÃO
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINSTRUTORIA.

Eu, ______________________________________________________________portador (a) do R.G. nº
_________________e inscrito(a) no CPF sob nº _______________________________sob as penas da Lei, na
condição de participante do fins da contratação em REFERÊNCIA declaro que:
• Conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital em referência e seus Anexos.
• Responsabilizo-me por toda as informações contidas na proposta;
• Estou ciente da cessão dos direitos, para o SESC/AP, sobre os contéudos e materiais produzidos para
realizaçã e durante as oficinas.
Responsabilizo-me pelo cumprimento da agenda acordada com o SESC/AP, no tocante ao local, data e/ou
período e horário para a realização da Oficina.
• Tenho ciência de que o credenciamento como oficineiro(a) não gerará automaticamente direito a
contratação e que, mesmo credenciado (a), o SESC/AP, não tem obrigatoriedade de efetivar a contratação,
que se dará conforme necessidade do SESC/AP, desde que exista disponibilidade orçamentária.
• Não possuo impedimento legal para a contratação a ser realizada pelo SESC/AP, conforme especificado
no Edital, bem assim que apresentarei, no momento oportuno, a documentação estabelecida para fins de
contratação, não existindo fatos impeditivos a minha participação, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

_____________- ____, ______ de __________________de __________
_______________________________________________________________________
Assinatura do (a) instrutor (a) ou do Representante Legal
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PROPONENTE
CADASTRO PESSOA JURÍDICA/ PESSOA FÍSICA
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINSTRUTORIA.
EMPRESA
Razão Social
CNPJ
Inscrição Estadual

Inscrição
Municipal

Endereço
Cidade
Website
Telefone(s)
E-mail
REPRESENTANTE LEGAL
Nome Completo
Data de Nascimento
RG/ CNH
Estado Civil
Endereço Residencial
Completo
CEP
Telefone(s)
E-mail
PESSOA FÍSICA
Nome Completo
Data de Nascimento
RG/ CNH
Estado Civil
Endereço Residencial
Completo
CEP
Telefone(s)
E-mail
Dados Bancários –
Banco:

Estado
Celular

Nacionalidade
CPF
Profissão

Cidade - UF
Celular

Nacionalidade
CPF
Profissão

PIS

Cidade - UF
Celular
Agência:

Conta
Corrente:

Declaro que estou de acordo com os termos do EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INSTRUTORIA.
_____________- ____, ______ de __________________de __________
_______________________________________________________________________
Assinatura do (a) instrutor (a) ou do Representante Legal
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ANEXO V
PERFIL PROFISSIONAL
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINSTRUTORIA.
IDENTIFICAÇÃO
Nª
NOME COMPLETO
01
FORMAÇÃO
Nª
Curso Técnico/ Graduação
01
02
03
04

Especialização/Mestrado

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
01
02
03

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
01
02
03

Declaro que estou de acordo com os termos do EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DEINSTRUTORIA.
E declaro que são verdadeiras todas as informações contidas neste formulário de inscrição e no currículo por
mim apresentados.
_____________- ____, ______ de __________________de __________
_______________________________________________________________________
Assinatura do (a) instrutor (a) ou do Representante Legal
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ANEXO VI
CADASTRO DA PROPOSTA FORMATIVA
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINSTRUTORIA.
MÚNICIPIO, UNIDADE (MARCAR COM X MUNICÍPIO ONDE ALMEJA REALIZAR OFICINA):
Macapá, no Sesc Araxá, sala de aula da EJA. End. Rua Jovino Dinoá, 4311, bairro Beirol. CEP: 68.902-030
Mazagão, sala de aula Unidade Sesc Ler Mazagão. End. Rua Veiga Cabral, 1400, bairro Olaria. CEP: 68.940000
Amapá, sala de aula na Unidade Sesc Ler Amapá. End. Rua Guarany,891, bairro Nova Esperança. CEP:
68.950.000
Laranjal do Jarí, sala de aula na Unidade Sesc Ler Laranjal do Jarí. End. Av. Tancredo Neves, s/n, Loteamento
Cajarí. CEP: 68.920-000
Oiapoque, sala de aula na Unidade Sesc Ler Oiapoque. End. Loteamento Parque Tumucumaque, quadra 1822, bairro Infraero. CEP: 68.980.970
PROPOSTAS CADASTRADAS
01
Instrutor(a)/ Empresa

02

Proposta (Nome/Temática

03

Área de Conhecimento

04

Carga horária necessária

05

Justificativa

06

Objetivo

07

Metodologia

08

Avaliação

09

Recursos materiais

10

Recursos Técnicos

_____________- ____, ______ de __________________de __________
_______________________________________________________________________
Assinatura do (a) instrutor (a) ou do Representante Legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
EDITAL 02/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DE BANCO DE
INSTRUTORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA.
Eu,__________________________________________________________________, portador (a) do RG
nº________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº_______________________________ , DECLARO para
os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que sou residente
e
domiciliado
na:___________________________________________________________,
nº
_____________, bairro _______________________, CEP____________________ , na cidade
de_________________________, Estado_______________ , conforme cópia de comprovante anexo.
Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do
Código Penal, in verbis: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão
de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o
documento é particular.”
Favor anexar cópia de algum comprovante do endereço declarado (correspondência bancária, de cartão de
crédito, lojas, etc), preferencialmente em nome do declarante, cônjuge ou genitores.
_____________- ____, ______ de __________________de __________

_______________________________________________________________________
Assinatura do (a) instrutor (a) ou do Representante Legal
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ANEXO VIII
Declaração de Representação de Exclusividade
(modelo, quando representado por uma empresa)
Por este instrumento particular, ........................................, brasileiro, (Estado Civil)..., portador da cédula de
identidade ou CNH n° ........../...(Sigla do Estado) , inscrito sob o n° CPF ............................, residente e
domiciliado na avenida ..............................., nº ................- bairro: ...................... - Macapá / AP, concedo a
presente Declaração de Representação de Exclusividade, à empresa ..............................., inscrito no CNPJ sob
o N° ......................................, sediada a rua ....................................., n° ........................ – Bairro
..........................., Macapá/AP, neste ato representado por ................, brasileiro, .. (Estado Civil), portador da
cédula de identidade ou CNH n° .......................... - ....../AP inscrito no CPF: ......................................, para fins
de representação no, inscrito no CNPJ sob o N° 03.593.251/0001-15, , situado na Rua Jovino Dinoá, 4311Beirol, Macapá-AP, CEP 68902-030, Macapá-AP, podendo a representante aqui constituída apresentar
propostas,
projetos
educativos
e
culturais,
referente
a:
.................................................................................................................................., requerer, assinar contratos
e outros instrumentos jurídicos similares, receber valores financeiros referentes a cachês de instrutória e
artísticos, emitir Notas Fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos tributos previstos na Legislação
vigente.
Por ser expressão de verdade, firmamos para que produza os efeitos legais.
_____________- ____, ______ de __________________de __________

______________________________________
Representante

______________________________________
Representado
Obs.: O documento deve ser apresentado com as firmas reconhecidas em cartório, sem que esteja em
papel timbrado do Sesc.
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