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NORMATIZA A CONTRATAqAO DE

IINSTRUTORIA POR DISPENSA DE

LtcrTAgAo Nos TERMOS DO tNCtSO

xil, ARTtco 9., DA RESOLU9AO N.42
DO SESCOOP/PR DE 13/10/2014: E O
PLANO OE TRABALHO OAS

icooPERAIVAS.

RESOLUqAO

No 46

DO SESCOOP/PR

26t08t2016

o conselho administrativo do sEscoop/pR, em conformidade com as atribuigdes que

lhe seo conferidas pelo seu Regimento Interno, no artigo go, inciso xvl, RESOLVE normatizar a
dispensa de licitageo, nos termos do inciso xll, artigo g', da ResoluQeo do sESCoop/pR n" 42
de 1311012014, para contratagao de instrutoria, assim como regulamentar o plano de trabalho
das cooperativas no SESCOOP/PR e estabelecer outras rotinas administrativas internas.
considerando:

2.

J.

A disciplina dos artigos 33, l; 39, Vlll, do Regimento Interno do SESCOOp
NACIoNAL, que define a competcncia do conselho administrativo e da diretoria
executiva das unidades estaduais;

O disposto nos artigos 1., I a Vlll, e 20, I a lX, do Regimento Interno do
SESCOOP/PR, delimitando os objetivos e a competencia funcional da entidade:
A Resoluqao 86012012 do SESCOOp NAC|ONAL, de 10 de abril de 2012. aue
dispos sobre normas gerais aplicaveis i compra de materiais e contrataqao de
servrgos nos casos de djspensa e inexigibilidade de licitagao, excepcionando,
nos termos do item 5.1, as contratag6es com pessoas fisicas ou juridicas
relacionadas a instrutoria e/ou consultorja, estabelecidas em normas especificas
pelas Unidades do SESCOOp (Nacional e Estaduais):

A entrada em vigor da Resolugao n,o 143412016 do SESCOOp NACIONAL, de
23 de fevereiro de 2016, que dispoe sobre a regulamentagao de diretrizes gerais
aplicaveis ao cadastro de servigos de instrutoria do SESCOOp.

1.

5. E ainda, a necessidade de se promover constantes aperfeigoamentos nos
procedimentos de contratagao de servigos de instrutoria e a96es de promogio
social, assim como no plano de trabalho das cooperatiy?s, observado as
diretrizes e objetivos estrat6gicos do SESCOOP NnClOf.Uf_; J/

\--
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TITULO I

GLOSSARIO

Art. 1o. Para os fins desta Resolugao considera-se:

l. Plano de metas: Documento que cont6m e traduz a integralidade das metas do

SESCOOP/PR para o respectivo exercicio social;

ll. Planejamento: Documento anual de planejamento - e respectivos replanejamentos -
de eventos descentralizados e centralizados;

lll. Projeto: formulArio que traduz o planejam{to em ag6es e no qual constam todas as

informaqoes pertinentes ao evento e a sua execuqao; \
N'.\\ 
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lV. Dispendio: todo o gasto, a vista ou parcelado, realizado com compra, obra, servigo,

alienagao ou evento, atendendo a um s6 fato, ou a uma cadeia de fatos ligados entre si e cujo
resultado seja 0nico, realizados no periodo correspondente ao exerGicio social;

v. Projetos centralizados: eventos de formagdo profissional e promogao social

demandados pelo SESCOOP/PR para atender uma ou mais cooperativas:

vl' Projetos descentralizados: eventos de formagao profissional e promogao social
demandados pelas cooperativas, com apoio do SESCOOp/pR;

Vll. Entidades beneficiSrias: cooperativas contribuintes do SESCOOp/pR;
Vlll' Prlblico beneficiArio: cooperados e famiriares, empregados das cooperativas e

empregados do SISTEMA OCEPAR (SESCOOp/pR, Ocepar e Fecoopar);

lX. Instrutoria: prestagao de servigos de instrutores, pessoa fisica ou juridrca,

cooperativas e instituigoes de ensino superior registradas no Minist6rio da Educagao, em
cursos de formageo profissional e promogao social contratados pelo SESCOOp/pR;

x. Plano Estrat6gico de Desenvolvimento cooperativo (pEDc): plano elaborado em
conjunto pelos Agentes da cooperativa e Analistas de Desenvolvimento cooperativo e
Desenvolvimento Humano do sEscoop/pR, com o intuito de otimizar a aplicagao dos
recursos e esforgos, visando maior assertividade e o pleno desenvolvimento economtco-
financeiro, social, funcional, ambiental, tecnico, entre outros aspeclos;

xl' Palestra: exposigSo oral com durageo de at6 03 (trcs) horas ministrada por

especialista para p[blico igual ou superior a 40 participantes;

Xll. Curso: eventos com duragio igual ou superior a 03 (tr6s) horas, com o minimo de
15 (quinze) participantes, contemplando atividades te6ricas e/ou preticas;

Xlll. Treinamento vivencial cooperativo: treinamento comportamental cujas atividaoes
envolvem algum risco d integridade fisica dos participantes, tais como rafting, aworismo,
escaladas, entre outros;

XlV. Atividades de Promogao Social: eventos que busquem, a partir de ag6es com
enfoque educativo como atividades recreativas, dindmicas de grupo, atividades artisticas, jogos

e outros, a melhoria da qualidade de vida do o0blico alvo:

XV. Evento de curta duragio: eventos com carga horaria de at6 40 horas;
xvl. Evento de m6dia duragao: eventos com carga horaria superior a 40 e inferior 100

horas;

xvll. Evento de longa duragio: eventos com carga horeria igual ou superior a 100
horas, de formagao de tecn6logos, ensino superior e p6s graduag6es;

xvlll. Evento [nico: evento especializado e que se enquadre em uma das seguintes
situagoes: a) realizado por prestador de servigo 0nico; b) exija a contratagao de empresa ou
profissional de not6ria especializagao, assim entendidos aqueles cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, expericncias, publicag6es, 

1

organizagao, aparelhamento, equipe t6cnica ou outros requisitos relacionados 
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atividade, permita inferir que o seu trabalho 6 mais adequado a plena satisfagao do objeto a ser

contratado; ou c) exUa a contrataqao de profissional de qualquer setor artistico;

XlX. Analista t6cnico especializado: empregado do SESCOOP/PR incumbido de

desenvolver atividades vinculadas ao programa de autogestao e monitoramento das

cooperativas; orientar e acompanhar a constituigao e o registro de novas cooperativas;

acompanhar a gestao das cooperativas via processo de anelise de dados, com formaqao de

cen6rios comparativos de mercadoi elaborar estudos tecnicos avangados em gestao de

cooperativas, desenvolver o processo de plane.iamento estrategico da cooperativa, interagir

com profisionais e gestores da cooperativa na operacionalizagao do programa de autogestao

do cooperatjvismo, operacionalizar o PEDC - Plano Estrategico de Desenvolvimento

Cooperativoi propor, desenvolver e aplicar programas de capacitagao de conselheiros de

cooperativas; propor e aplicar programas de capacitagao para melhoria da gest5o de pessoas

nas cooperativas; realizar diagn6sticos nas 6reas de recursos humanos; ministrar palestas e/ou

cursos, observadas, ainda, as fung6es descritas na Resolugio n" 44 do SESCOOP/PR, de

1310712015, que institui o Plano de Cargos e Salarios do SESCOOP/PR;

XX. Analista de desenvolvimento humano: empregado do SESCOOP/PR,

subordinado A gerencia de desenvolvimento humano, incumbido de interagir com profissionais

e gestores de cooperativas na operacionalizaeeo do programa de Autogestao do

cooperativismoi operacionalizar o monitoramento, a supervisao, a auditoria e o controle das

cooperativas; organizar, administrar e executar o ensino de formagSo profissional e a promogao

social dos trabalhadores em cooperativas, dos cooperados e de seus familiares; e ministrar

palestras e/ou cursos, observadas, ainda, as fungdes descritas na Resolugao n" 44 do

SESCOOP/PR, de 1310712015, que institui o Plano de Cargos e Salerios do SESCOOP/PR;

XXl. Analista de desenvolvimento cooperativista: empregado do SESCOOP/PR,

subordinado d ge16ncia de desenvolvimento cooperativo, incumbido de interagir com

profissionais e gestores de cooperativas na operacionalizagSo do programa de Autogestao do

cooperativismo; operacionalizar o monitoramento, a supervisao, a auditoria e o controle das

cooperativas; organizar, administrar e executar o ensino de formagSo profissional e a promoqao

social dos trabalhadores em cooperativas, dos cooperados e de seus familiares; analisar dados

das cooperativas e assisti-las por meio do sistema de acompanhamento de gesteoi revisar os

planos de saneamento, de adequagao estrutural e de reestruturagao de custos das

cooperativas, observadas, ainda, as funqoes descritas na Resolugao n'44 do SESCOOP/PR,

de 1310712015, que institui o Plano de Cargos e Salarios do SESCOOP/PR;

XXll, Agente de desenvolvimento humano e/ou cooperativo: empregado da

Cooperativa, formalmente designado, mediante oficio assinado pelo Presidente da mesma,

incumbido de cumprir o pactuado no Termo de Parceria firmado entre o SESCOOOP/PR e a

Cooperativa, especialmente na elaboraQao do planejamento, execugao do projeto,

acompanhamento, prestagSo de contas e demais procedimentos formais exigidos para a\
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realizagao dos eventos descentralizados e centralizados apoiados pelo sEscoop/pR; e
respons6vel, ainda, por alimentar o sistema de Autogestao com lnformaQ6es contabeis,
econ0micas e sociais;

xxlll. Programa de autogestao das cooperativas brasileiras: programa nacional de
diretrizes para a orientagao na constituigao de cooperativas; educageo, capacitagao,
reciclagem e comunicagSo; organizagao do quadro social; promogao da integragao, autonomia

financeira, assessoria ao autocontrole e estrutura de representagao das cooperativas

brasileiras;

xxlv. Evento presencial: evento que exige a presenga fisica dos participantes no local

de sua realizagSo.

xxv. Evento e distencia: evento transmitido por meios de murtimidia (rv, intemet e
outros) e que nao exige a presenga fisica dos participantes no local de sua realizagao.

XXVI. Cadastro de Instrutores; Registro de informag6es do SESCOOp/pR para

inscdgdo de instrutores, pessoa fisica ou juridica, observados o preenchimento dos requisnos
minimos exigidos, possibilitando a contratagao de servigos na 6rea de formaqao profissionar e
promogao social.

xxvll. Banco de registros de informag6es do sEscoop/pR: srstema de dados que
permite ao sEScooP/PR consultar os valores cobrados pelos prestadores de servicos oo
SESCOOP/PR.

TiTULo II

PUBLICO BENEFICIARIO

Art. 20' o p0blico beneficiario das ag6es de formagao profissional, monitoramento e
promogao social do SESCOOP/PR, conforme Mp n. 2.168-40, Decreto n. 3.012/99 e
Regimento Interno do sEScoop/pR, e composto de empregados, cooperados e familiares das
cooperativas legalmente constituidas, e em situagao de regularidade junto a ocEpAR e ao
sEscooP/PR, e excepcionalmente a comunidade em geral, desde que, atrelado a divulgageo
e ao fomento do cooperativismo.

Art. 30. As cooperativas de outros Estados da Federagao, que possuam unidades no
Estado do Parane, poderao demandar a realizageo de eventos, desde que o p0blico
beneficidrio seja contribuinte do SESCOOp/pR.

Parigrafo unico: Prlblico beneficidrio contribuinte de outras unidades do sEscoop
poderao participar dos everltos promovidos pelo sEscoop/pR, desde que, os custos nao se

I

alterem signifi cativamente. 7fl
I\ /
V\L
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Art. 4o. Mediante pagamento de inscrigao, cujo valor sera fixado de acordo com as

peculiaridades do evento, p0blico convidado nao contribuinte podera participar dos eventos

realizados para os destinatarios das atividades finalisticas do SESCOOP/PR.

Paragrafo onico: Excepcionalmente, em eventos regulares do SESCOOP/PR para o

seu pfblico benefici6rio, podera ser dispensado o pagamento da inscrigeo descrita no caput,

para inclus5o de pessoas fisicas ou juridicas de interesse estrategico para o sistema

cooperativista, desde que nao se altere significativamente o custo do evento para o

SESCOOP/PR.

Art, 5', Desde que motivadamente, podere o SESCOOP/PR, entendendo oportuno e

conveniente, realizar o pagamento de inscrigoes individuais para o publico benefici5rio em

cursos abertos, semin6rios, workshop ou palestras, promovidos por outras entidades.

Paragrafo Unico: Em careter excepcional, mediante justificativa circunstanciada e

comprovagao de maior economicidade ou da necessidade de reserva de vagas enquanto Unica

alternativa habil a assegurar a prestagao dos servigos elencados no caput deste artigo, podere

o SESCOOP/PR, mediante homologagao pelo Conselho Administrativo, realizar o pagamento

de parcela contratual antecipada, adotando, para tanto, indispensaveis garantias para

assegurar o pleno cumprimento do servigo ou o seu ressarcimento em caso de nao realizagao

do evenlo.

TITULO III

METODOLOGIA DE TRABALHO

CAP1TULO I

PLANO DE METAS

Art.6". Anualmente, sere realizado o Planejamento contendo relagao dos projetos

descentralizados e centralizados a serem realizados ao longo do pr6ximo ano.

Parigrafo 0nico: o Planejamento poder6 ser reformulado, no minimo, duas vezes ao

ano, conforme orientaQao do SESCOOP NACIONAL.

Art. 7'. Incumbe ao Presidente do SESCOOP/PR submeter, para aprova9ao do

Conselho Administrativo Estadual, o Planejamento e respectivas reformulag6es.

Par6grafo Unico: Uma vez aprovados, os Planejamentos das cooperativas com os

respectivos eventos descentralizados passarao a integrar o Plano de Metas do SESCOOP/PR

juntamente com os projetos centralizados.

Art. 8'. Para a rcalizageo de eventos descentralizados a Cooperativa deverd firmar

Termo de Parceria com o SESCOOP/PR, disciplinando as obrigag6es e direitos de ambos. \
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Par6grafo Primeiro: Ser6 parte integrante do Termo de Parceria o planejamento e

suas reformulag6es posteriores tratando das atividades descentralizadas a serem realizadas no

decorrer do ano pela cooperativa.

Par6grafo Segundo: Cada titulo de Planejamento contera uma numeragao especifica,

de acordo com o sistema orgamentario e contAbil do SESCOOp/pR.

CAPITULO II

CADASTRO DE INSTRUTORIA

Art. 9'. O Cadastro de Instrutoria trata-se do registro de informag6es para inscrigio de

instrutores, pessoa fisica ou juridica, observado o preenchimento dos requisitos minimos

exigidos por este normativo.

Pa169rafo Primeiro: O cadastro de instrutoria 6 permanente, contudo, sua validade e
condicionada a atualizageo anual, observado o disposto nos artigos 46,49,49 e 50 desta

ResolugSo.

Par5grafo Segundo: A atualizagao dos dados cadastrais 6 de responsabilidaoe

exclusiva da pessoa jurfdica e do profissional autonomo cadastrados, sendo condiqao para a
continuidade da prestagSo dos servigos.

Parigrafo Terceiro: o sEscoop/pR podera integrar seu cadastro de instrutoria ao

Cadastro Nacional de Prestadores de Servigos de Instrutoria do SESCOOp NACIONAL.

Art. 10'. Sao documentos necess6rios para a realizaglo do cadasiro:

l. Para Pessoa Juridica:

a) Ato constitutivo (Estatuto ou contrato social), acompanhado da ultima alterageo ou
consolidageo contratual, inscrita ou registrada no 6rgao competente, se for o caso;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos federais e divida ativa da Uniao, emitioos
pela Receita Federal do Brasil;

c) Prova de regularidade quanto as contribuig6es previdencierias e as de Terceiros -

INSSi

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

e) Prova de regularidade perante as fazendas p0blicas estadual e/ou municipal oe
inscrigao da Pessoa Juridica;

0 comprovante de inscdgao no cadastro Nacional de pessoas Juridicas (cNpJ)
atualizado;

g) cadastro no sistema GDH do currfculo atualizado, acompanhado de comprovante da
titulagao academica mais elevada ou da diplomagao em ensino m6dio profissionalizante, do(s)
profissional(is) respons6veis pela execugeo dos servigos de instrutoria ou das ag6es de,|\
promogao social; // \
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h) Se sociedade cooperativa, devere, ainda, apresentar certificado de regularidade

documental e financeira perante ao sistema OCB;

i) DeclaragSo de inexistencia de vinculo de exclusividade com o SESCOOP/PR;

j) C6pia da documentagao (RG e CPF) do representante legal;

ll. Para Pessoa Fisica:

a) C6pia dos comprovantes de titulagao/escolaridade;

b) C6pia da Carteira de ldentidade;

c) C6pia do comprovante de inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da

Fazenda (CPF/lVlF);

d) C6pia da inscrigao no Conselho Profissional, quando necessArio;

e) Comprovante de regularidade relativo a Seguridade Social (INSS);

0 Comprovante de regularidade de debitos relativos aos tributos federais;

g) Declaragao de inexistencia de vinculo de exclusividade com o SESCOOP/PR;

h) Curriculo atualizado.

ParSgralo Primeiro: No caso de sociedade por ag6es, sociedades cooperativas,

associaQdes, organizagdes ou fundag6es, devera ser apresentado de maneira complementar

aos documentos indicados no item "a", do inciso l, a ata de eleigeo do Conselho de

AdministraQao.

Parigrafo Segundo: Excetuadas as instituig6es de ensino superior, assim registradas

no lvlinist6rio da EducagSo e Cultura, e as entidades do Sistema S, nos casos em que a pessoa

juridica contratada conte com equipe de instrutores, e condigao necess6ria ao seu cadastro a

apresentagSo de c6pia autenticada das paginas da CTPS em que conste a identificaqao e o

regular registro do contrato de emprego, al6m de c6pia da folha do registro do contrato de

trabalho de cada instrutor, acompanhada de currlculo atualizado.

Paragrafo Terceiro: Para cadastro de instrutoria que contemple a realizaqao dos

treinamentos previstos no Art. 1o, Xlll desta Resolugao, exigir-se-a a apresentageo de atestado

de capacidade tecnica na realizageo de eventos desta natureza, emitidos por pessoa juridica

de direito p0blico ou privado, emitida a menos de 02 (dois) anos da realizagao ou atualiza9ao

do cadastro;

Pariigrafo Quarto: As certid6es serao exigidas por ocasiao da contratagao, e se

necessario, no pagamento.

Par5grafo Quinto: Poderao ser exigidos outros documentos a criterio do

SESCOOP/PR, desde que imprescindiveis para a comprovagSo da habilitaqao Juridica e

regularidade fiscal.

Parigrafo Sexto: Toda a documentaqao deverd ser registrada no sastem

devendo ser apresentada, obrigatoriamente, em c6pias autenticadas quando solicitado.

v
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Art. 11. o cadastro ainda ser6 composto de informagoes relativas a experiencra
profissional do instrutor, indicagao de empresas ds quais tenha prestado servigos de mesma
natureza, valores habitualmente cobrados pelo instrutor, todas devidamente registradas no

sistema GDH, admitindo-se a possibilidade de exigencia, pelo sEscoop/pR, de apresentagao

de c6pias autenticadas.

Par6grafo Unico: As informag6es constantes do cadastro sao sigilosas e nao poderao

ser divulgadas pelo sEscooP/PR a terceiros, sem a expressa anuencia do instrutor

cadastrado.

Art'12. Ap6s a apresentagao de todos os documentos acima mencionados, o cadastro
sera submetido a analise documental e de experiencia para enteo ser efetivado, passando a
integrar a base de dados de instrutoria disponivel para contratagao.

Art. 13' A efetivageo do cadastro de instrutoria nao gera direito subjetivo a contratagao,
ficando condicionada a demanda pelas Cooperativas benefici6rias e d observAncia dos artigos
21 e seguintes desta ResolugSo.

CAPITULO III

DOS PROJETOS

Art. 14. Para cada projeto sere aberto um processo especifico, com peginas numeradas
e rubricadas, que necessariamente contera no minimo:

l. Nimero do Projetoj

ll. Programa vinculado;

lll. Nome, CNPJ e enderego da cooperativa beneficiada e tratando-se de projetos

descentralizados a indicagao tanto do presidente da cooperativa, quanto do agente de
desenvolvimento humano;

lv. Tratando-se de projetos centrarizados: indicageo do setor do sEscoop/pR
requisitante e respectiva assinatura do responsavel pelo setor;
V. Titulo do projeto finalistico;

Vl. Objetivo estrategico;

Vll. Projeto estrategico;

Vlll. Objetivo geral e finallstico;

lX. Objetivo especifico;

X. P0blico beneficiario;

Xl, Nomero de participantes;

Xll' carga horafa totar, quantidade de eventos, local e periodo de realizagdo do evento;
Xlll. Eventos; f)
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XlV. Conte0do program6tico;

XV. Metodologia utilizada;

XVl. Nome do instrutor;

XVll. Forma de avaliagao;

XVlll. Recursos orqamenterios alocados;

XlX. Observag6es;

XX. Forma de pagamento;

XXl. Enquadramento da despesa e indicageo do Centro de Custo;

XXll, Justificativa do valor da hora aula sugendo e da escolha do instrutor,

acompanhado de parecer do analista responsevel recomendando, ou nao, a aprovagao

do projeto;

XXlll. Carimbo, data e assinatura do analista responsevel;

CAPITULO IV

DEFINI9AO DOS VALORES DOS EVENTOS EM CURSOS, PALESTRAS E

TREINAMENTOS.

Art. 15. Em cursos de curta, m6dia ou longa duragao, assim definidos nos incisos XV,

XVI e XVll do artigo 1', que ultrapassem o valor estabelecido para dispensa de licitagSo,

disciplinado na alinea a, inciso ll, do Art. 6", da Resolugao SESCOOP/PR, n'42 de

1311012014, dever6 o analista, preliminarmente, consultar o banco de registros de informag6es

do SESCOOP/PR, certificando-se que a proposta esta de acordo com o praticado no mercado.

Parigrafo Primeiro: Sendo constatada, pelo analista, a insuficiencia de informagSes, o

mesmo dever6 requisitar no minimo duas (02) propostas semelhantes, com conte[do similar e

validade nio superior a 01 (um) ano, para diferentes instituig6es de ensino ou empresas de

instrutoria, contendo, al6m do programa geral de disciplinas, o conteodo ministrado e o prego

global.

Par5grafo Segundo: A escolha da proposta levare em conta o valor cobrado, o

curriculo da instituigao, a titulaqao dos docentes, entre outros aspectos. No caso de projetos

descentralizados, a escolha da proposta deverA considerar a adequagSo do projeto ao PEDC

Paragrafo Terceiro: Tratando-se de evento singular, nao contendo informag6es

suficientes no banco de registro de informag6es do SESCOOP/PR e ainda, de baixa oferta no

mercado, o analista requisitare propostas de cursos similares a fim de certificar a razoabilidade

do preqo praticado.

Art. 16. Nos cursos de curta, m6dia ou longa duraqao, cujo valor de contrataqao nao

ultrapasse o limite para dispensa de licitagao, disciplinado na alinea a, inciso ll, do Art.6", da

Resolugao SESCOOP/PR, n' 42 de 1311012014, o analista consultard o banco de registros d' \
edg na fO oe; \
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informagoes do SESCOOP/PR, certificando-se de que a proposta est6 de acordo com o
praticado no mercado.

Parigrafo Primeiro: a pesquisa de pregos, a que se refere o caput, podere ser

documentada mediante c6pia de notas fiscais emitidas pelo instrutor, contratos, declaragoes

emitidas por fornecedores. ou outros meios id6neos.

Paragrafo Segundo: a definigao da hora aula ou valor global do evento levare em

consideraqao os valores habitualmente praticados pelo instrutor no mercado.

Art. 17. Por meio de Portaria editada pelo Presidente do SESCOOp/PR, ad referendum

do conselho Administrativo, serao definidos os parametros de participagao do sEscoop/pR
em cursos, palestras e treinamentos, assim como, a contrapartida financeira do ooblico
benefici6rio em eventos descentralizados,

Art. 18. No caso de contratagao de palestras, observar-se-a os paremetros de
participagao do SESCOOP/PR e a contrapartida financeira do p0blico beneficiario em eventos
descentralizados, conforme disposto em Portaria editada pelo presidente do sEScoop/pR, ad
referendu m do Conselho Administrativo.

Paragrafo 0nico: Nos casos em que for ministrada mais de uma palestra em um 0nico
dia, na mesma cooperativa, ser6 auferido decrescimo proporcional ao n0mero de palestras,

conforme disciplinado por meio de Portaria editada pelo presidente do sESCoop/pR, ad
referendu m do Conselho Administrativo.

Art. 19. Aos instrutores que possuam cadastro regular no sistema GDH a mais de 01

(um) ano e tenham prestado servigos ao sEscoop/pR, em ao menos 03 (tres) oportunidades
no ultimo exercicio, poderao apresentar requerimento de revisio dos valores cobrados Delos

mesmos.

Parigrafo Primeiro: os pedidos de revisao serao apresentados no ato da atualizaeao
anual do cadastramento, mediante oficio com justificativa, dirigido ao comitc de Anelise oe
Projetos, acompanhado de 03 (tres) notas fiscais de prestagao de serviqos atuais, emitidas em
um periodo igual ou inferior a 01 (um) ano, assim como, recomendagdo de 03 (trcs)
cooperativas, formalmente expedidas pelos respectivos presidentes ou, na hiD6tese do
instrutor prestar servigo para uma [nica cooperativa, recomendagio desta, mediante oficio do
seu Presidente.

Paragrafo segundo: Recebido o pedido de revisao, o coordenador de planejamento e
controle encaminhar6 o pedido para an6lise e parecer pelo Analista de Desenvolvimento
Humano do SESCOOP/PR e pelo Coordenador Administrativo-Financeiro;

Par6grafo Terceiro: Ap6s elaboragao dos pareceres, o comite de Analiselde proletos

analisare o pleito, cabendo ao Superintendente do SESCOOP/pR a decisio final: ,l I
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Parigrafo Quarto: Com vistas a subsidiar a an6lise do pedido de revisao, podera o

Comit6 de Anelise de Projetos requerer ao instrutor a apresentagao de documentos

complementares que atestem o seu pedido.

CAPITULO V

LIMITAqAO OO QUANTITATIVO DE HORAS/AULA

Art. 20. A contratagao de instrutores, para execugao de cursos, palestras ou

treinamentos vivenciais, nao podere ultrapassar o limite mensal de 80 (oitenta) horas/aula e o

limite anual de 600 (seiscentas) horas/aula por instrutor.

CAPITULO VI

COMITE DE ANALISE DE PROJETOS

Art. 2'1. O projeto contendo todas as anelises descritas nos artigos anteriores sera

encaminhado ao Comite de An5lise de Projetos do SESCOOP/PR.

Paragrafo Unico: Compete ao Comite, al6m da apreciageo geral dos projetos, a

verificagao da regularidade formal e material dos mesmos, as necessidades tecnicas das

cooperativas, o hist6rico do instrutor e a razoabilidade das despesas necessarias para sua

realizagao.

Art.22. O Comite de Analise de Projetos ser6 composto dos seguintes membros:

l. Coordenador de Planejamento e Controle do SESCOOP/PR, ou profissional desta

Coordenadoria por ele designado;

ll. Gerencia de Desenvolvimento Humano ou proflssional por esta designadoi

lll. GerCncia de Desenvolvimento Cooperativo ou profissional por esta designado;

lV. Coordenador Administrativo-Financeiro ou profissional desta Coordenadoria por ele

designado;

V, Assessoria Juridica;

ParAgrafo Primeiro: O comite reunir-se-a periodicamente e sera presidido pelo

Coordenador de Planejamento e Controle do SESCOOP/PR.

Parigrafo Segundo: Faculta-se ao Superintendente acompanhar as reuni6es do

Comit6.

Art. 23. Compete a Gerencia de Desenvolvimento Humano a anelise quanto ao\
aspectos t6cnicos e a adequag6o do projeto solicitado, inclusive em relageo ao PEDC, quando \
for o caso. \-

.L
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Art. 24. Compete i Gerencia de Desenvolvimento Cooperativo a analise oa

regularidade da cooperativa em relagao ao sistema de Autogestao e Monitoramento, bem como

a adequagao do projeto ao PEDC, quando for o caso.

Art. 25. Compete ao Coordenador Administrativo-Financeiro:

l. Analisar e deliberar acerca da disponibilidade financerra;

ll. Indicar a classificageo orgament6ria pelo qual correra a despesa,

lll. verificar se a cooperativa esta adimplente com relageo as contribuigdes devidas d

OCEPAR, OCB e ao SESCOOP/PRi

lV. Verificar a regularidade fiscal dos prestadores de servigos.

Art. 26. Compete d assessoria juridica:

l. Manifestar-se quanto a modalidade de contratageo;

ll. Apontar a necessidade de formalizagao de contrato.

Art' 27. compete ao coordenador de planejamento e controle a revisio geral dos
projetos e encaminhamento ao Superintendente.

Art.28. Realizadas as analises individuais de competencia dos participantes, o comitc
deliberara sobre as condigoes gerais do projeto, recomendando ou nao, sua aprovageo.

Paragrafo Primeiro: o comite de anelise de projetos encamrnhare o projeto para

aprovagao, se, por unanimidade, assim o entender.

Par6grafo Segundo: compete ao superintendente a analise e deliberagio dos projetos

de valores ate o limite previsto no inciso ll, alfnea "a" do Art. 60 da Resolugao sEscoop/pR,
n" 42 de 1311012014.

Par6grafo Terceiro: compete ao superintendente, em conjunto com o presidente, a
anelise e deliberageo dos projetos que ultrapassem os valores acima indicados.

CAPITULO VII

APROVA9AO DOS PROJETOS

Art. 29. o coordenador de pranejamento e controre encaminhard o projeto, com os
pareceres do comite de An6lise de projetos e respectivo pedido de autorizageo de despesas,
ao superintendente do sEscoop/pR, que deliberar6 sobre a aprovagao do mesmo.

Paragrafo Unico: Nos casos previstos pelo par6grafo segundo do Art. 28, a deliberacao
soDre a aprovatao do projeto sera exercida pelo superintendente e pelo presidente do
sEscooPiPR.4l
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Art. 30. Os projetos recusados sereo devolvidos a origem com as respectivas

justificativas.

Art.31. Na hip6tese de aprovagao, o SESCOOP/PR informar6 a cooperativa solicitante,

indicando o valor aprovado, o centro de custo e instrug6es quanto a forma de realizaqao de

despesas e avaliaQao dos resultados.

CAPITULO VIII

FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

Art. 32. Para todas as contratag6es, com fundamento na presente Resolugtro,

independentemente da obrigatoriedade de confecgao de instrumento contratual, quaisquer

pagamentos, necessariamente, condicionam-se a competente emissao de nota fiscal ou recibo

da prestagSo do servigo, no caso de pessoa jurldica, ou recibo de pagamento a aut6nomo

(RPA), no caso de contratageo de pessoa fisica; servindo ainda, como prova da relaqao

contratual.

Art. 33. Uma vez aprovado o projeto nos termos do Art. 29, havendo necessidade de

elaboragSo de contrato, o processo devera ser encaminhado a assessoria juridica para a

redagSo do respectivo instrumento.

Art, 34, Serao objeto obrigat6rio de contrato todos os servigos em que:

l, O pagamento seja parcelado ou antecipado;

ll. O bem requeira condigdes especiais de garantia;

lll. Eventos em que as atividades pr6ticas representem significativo risco e integridade

fisica ou d saOde dos participantes;

lV, O valor envolvido seja superior ao limite para dispensa de licitaqao, disposto na alinea

"a", inciso ll, do Art. 6", da Resolug5o SESCOOP/PR, n" 42 de 1311012014,

V. Eventos a distancia;

Vl. Outros casos. a criterio do SESCOOP/PR.

ParSgrafo Primeiro: Nos casos de treinamentos vivenciais de risco, sao cl5usulas

obrigat6rias do contrato:

a) Exigencia de analise previa do estado de sa0de dos participantes e ciencia dos

mesmos quanto aos riscos inerentes ao treinamento;

b) Responsabilidade civil e penal exclusiva do contratado por eventuais acidentes

ocorridos durante a realizaglo das a(vidades e existencia de contrato de seguro de

acidentes pessoais aos participantes. N\\ Pigina t'a de 20



Par6grafo segundo: Para a contratagSo de empresas de instrutoria e cooperativas e
imprescindivel a comprovaggo de vinculo do instrutor com a pessoa juridica prestadora oo
servigo.

ParSgrafo Terceiro: Na contratagdo de instituigao de ensino superior, assim registrada
no Minist6rio da Educagao e cultura, ou entidade do sistema s, a necessidade de vinculo do
profissional pode ser sanada mediante declarageo da instituigao se responsabilizando

integralmente pelos encargos trabalhistas e previdenci6rios do instrutor/professor.

CAPITULO IX

RELAT6RIO DE ENCERRAMENTO DO EVENTO

Art. 35. Ap6s a realizagao do evento, a cooperativa beneficiada devere eraborar e
remeter ao SESCOOP/PR o respectivo relat6rio de avaliagdo oo evenro.

Par5grafo Unico: O relat6rio dever6 conter elementos suficientes que demonstrem a
realizagao do evento: identificagao do projeto e instrutor; nomero de participantes; avaliagao do
curso e do instrutor realizada pelos participantes; lista de presenga; registros fotograficos oo
evento; avaliaggo da turma realizada pelo pr6prio instrutor, e outros que se mostrem oportunos,

Art. 36. o sEScooP/PR, por meio das equipes regionais, fard o acompanhamento oa
rcalizaeao dos eventos em visitas aleat6rias, definidas por amostragem ou por outros metodos
a distencia (como relat6rios e outros).

CAPITULO X

PRESTA9AO DE CONTAS E PAGAMENTOS

Art. 37. os documentos fiscais - ou de quarquer natureza - comprobat6rios oe
dispcndios, deve16o ser expedidos obrigatoriamente em nome do sEScoop/pR, atendidos os
requisitos da legislagSo tributaria em vigor, especialmente no que se refere ao IRRF.

Art. 38' E vedado ao sEscoop/pR o pagamento de quaisquer despesas cuja origem
nao reste devidamente comprovada ou que extrapore os valores fixados no projeto, salvo nos
casos devidamente justificados conforme previsao dada pelo paregrafo unico do Art. 50,

Paragrafo Unico: E condigao para a realizageo do pagamenro a demonstraeeo da
regularidade fi scal da instrutoria contratada.

Art. 39. Incumbe ao sEscoop/pR a retengao dos varores rerativos a tributos
decorrentes, dfduzindo-os. se for o caso, dos pagamentos a serem efetuados aos prestadores
de servigos. ..'fr
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Art. 40. Prestadas as contas, delas tomara conhecimento a gerCncia de

desenvolvimento humano, remetendo-as em seguida ao setor administrativo e financeiro, que

as analisa16 e, consideradas regulares, operacionalizare o pagamento.

Art. 41. Nos eventos descentralizados, a cooperativa responsabiliza-se integralmente

pelo evento realizado, pela idoneidade dos servigos e produtos que indicar, pela seguranga dos

espagos fisicos que utilizar pa'a realizageo do evento, correndo por sua conta e risco quaisquer

prejuizos dele decorrentes, inclusive com relagao a terceiros, eximindo o SESCOOP/PR de

qualquer responsabilidade - inclusive de nalureza trabalhista e previdenci6ria.

Paragrafo unico: quaisquer despesas que superem a participagao financelra do

SESCOOP estabelecida por meio de Portaria editada pelo Presidente do SESCOOP/PR, ad

referendum do Conselho Administrativo, serao de integral responsabilidade da cooperativa.

Art. 42, A ausencia superior a 20% (vinte por cento) dos participantes previstos, nos

casos de eventos descentralizados, sem justificativa circunstanciada, acarreta a cooperativa a

integral responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas relativas ao evento.

CAPITULO XI

DO ENCERRAMENTO OO PROJETO

Art. 43. Prestadas as contas, recebido o relat6rio do evento, emitido o relat6tio Gzeo e

tomadas as demais providBncias contabeis, sera lavrado termo de encerramento do projeto.

Arl. 44. Pa'a ser encerrado o projeto devera conter:

l. Plano de Eventos do Projeto;

ll. Justificatlva de adequagSo ao PEDC, quando for o caso;

lll. Mapa de coleta de pregos, quando for o caso;

lV. Proposta pegag6gica e cronograma, quando for o caso;

V. Parecer do Comite de Analise de Projetos;

Vl. Autorizaqao de Despesas;

Vll. Lista de presenga com nome e CPF dos participantes - padrao SESCOOP/PR;

Vlll. Relat6rio do Evento - padrao SESCOOP/PR;

lX. Foto(s) do(s) evento(s);

X. Relat6rio Cont5bil;

Xl. Notas fiscais de contrapartida;

Xll. Termo de encerramento do pro.leto, com data, carimbo e assinatura da gerCncia e

do Analista de Desenvolvimento Humano responsavel.

.L
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Art. 45. Ap6s a lavratura do termo de encerramento o processo sera arouivado.

TITULO IV

DAS PENALIDADES

Art. 46, Seo condutas passiveis de aplicaQao de penalidades:

l. descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contldas no Edital oe

cadastramento, ou no instrumento juridico de contratagao da prestagio de servigos;

ll. abandonar ou desistir do servigo para o qual foi contratado, sem apresentagao de
justificativa, em prazo minimo definido no instrumento contratual ou ordem de execugao de

servigo, anteriores d data de realizageo da atividade, salvo por motivo de forga maior,

devidamente demonstrado;

lll. apresentar ou ter apresentado, a qualquer tempo, na vlgencia do respectivo

Instrumento contratual, documentos que contenham informag6es inveridicas;

lV. nao manter confldencialidade das informag6es obtidas em razeo dos servigos

executados, seja em relagao ao sESCoop/pR ou em relageo as cooperativas, ou ainda ao
piblico benefi ciario atendido;

V. nao comparecer ao local da rcalizageo das atividades contratadas com antecedencra

necesseria para garantir a sua plena execugAo;

Vl. n6o zelar pelos equipamentos e pelo material didetico d jsponibilizados para a

realizagao do trabalho, no caso de prestagao de servigos;

vll. entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de servigos seus
ou de terceiros, sem a previa autorizagao do sEscoop/pR, durante a prestagao dos serviqos;

vlll. organizar eventos ou propor a grupos de clientes do sEscoop/pR que solicitem

seus servigos;

lX. utilizar qualquer material desenvolvido pelo SESCOOP/PR para seus produtos e

seus programas sem pr6via autorizagao;

X. comercializar qualquer produto/servigo do SESCOOp/pR sem pr6via autorizagao;

Xl, afastar-se da prestageo de servigo, mesmo temporariamente, sem razao
fundamentada e notificagao pr6via;

Xll. designar ou gubstituir profissionais cadastrados, sem previa autorizagao, para

executar o servigo para o qual foi contratado, salvo pr6via justificativa devidamente
demonstrada e autorizada pelo SESCOOp/pR;

xlll. utilizar o nome e/ou logomarca do sEscoop/pR, para quarquer fim, em beneficio
pr6prio ou de terceiros; i

XlV. articular parcerias em nome do SESCOOP/PR sem autorizaQao previat i)
Jj I
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XV. pressionar, incitar, desabonar, desrespeitar, por qualquer motivo, qualquer cliente,

parceiro ou colaboradores do SESCOOP/PR;

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

regulamentos do SESCOOP/PR;

Art. 47. Poderao ser aplicadas ao instrutor, pessoa fisica ou juridica, em decorrencia da

pretica pelo profissional por ela indicado, das condutas previstas no art.46, as seguintes

penalidades, isolada ou cumulativamente, conforme o grau de reprovabilidade da conduta a ser

valorado oelo SESCOOP/PR:

l. Advert6ncia;

ll. Multa;

lll. Suspensao do direito de contratar com o SESCOOP/PR, por prazo nao superior a 02

(dois) anos;

lV, Descadastramento.

Parigrafo Primeiro: Constitui requisito essencial para a aplicageo da(s) penalidade(s)

a notificagao escrita, com aviso de recebimento, do(a) contratado(a) para que apresente defesa

pr6via no prazo de 5 (cinco) dias 0teis, a contar do recebimento da notificageo.

ParSgrafo Segundo: A aus6ncia de defesa pr6via, a sua apresentagao a destempo, ou

o nao acatamento pelo SESCOOP/PR das raz6es nela dispostas, poderao acarretar de

imediato a aplicageo de penalidade.

Par6grafo Terceiro: A analise da conduta e deliberagao para aplicagao da penalidade

sera de competencia do Comite de Sindicancia, constituido por meio de Portaria especifica

assinada oelo Presidente do SESCOOP/PR ad rcferendum do Conselho Administrativo.

ParSgrafo Quarto: Deverd ser dada ampla publicidade a penalidade prevista no inciso

lll do art. 47.

TITULO V

DrsPosrg0ES GERATS

Art, 48, A qualquer tempo, podera ser alterado o registro cadastral de instrutor, pessoa

flsica ou juridica, que deixar de satisfazer ds exigdncias estabelecidas nesta Resoluqeo ou no

instrumento contratual.

Art. 49. Os instrutores, pessoa fisica ou juridica, que se recusarem, injustificadamente,

a assinar o contrato concernente a formalizagao dos servigos, dentro do prazo fixado, sem

prejuizo da penalidade de descadastramento prevista no artigo 47, podereo se sujeitar ainda d
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perda do direito a contratagao, bem como d suspensio do direito de contratar com o

SESCOOP/PR, por prazo neo superior a 2 (dois) anos.

Art. 50. O instrutor, pessoa fisica ou juridica, poder5 requerer, mediante oficio, seu

descadastramento, ou a suspensSo temporeria do cadastro pelo periodo de ate igo (cento e
oitenta) dias, renovdvel por igual prazo.

Parlgralo Primeiro. A reativageo do cadastro, dentro do prazo de suspenseo

concedido, devera ser fotmalizada via oficio, mediante a atualizagao da documentagao com

validade expirada.

Parigrafo Segundo. Se a reativagao do cadastro for formalizada ap6s a exrapolagdo
do prazo deferido para a suspenseo de cadastro, o instrutor, pessoa fisica ou juridica, devera

submeter-se a novo processo de cadastramento, enviando toda a documentacao necess6ria.

Art. 51. Os prestadores de servigos sAo responsaveis, em qualquer 6poca, pela

fidedignidade e legitimidade das informa96es constantes nos documentos apresentados.

Art.52. Ao SESCOOP/PR 6 vedada a participagio no processo de cadastramento de

instrutoria e a contratagao de pessoas juridicas, de profissionais por elas indicados, ou de
profi ssionais autdnomos que:

| - Tenham sofrido restriq6es de qualquer natureza, resultantes de contratos firmaoos

anteriormente com o sESCooP/PR, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
respectiva punigSo;

ll - Sejam ou possuam algum dirigente, gerente, s6cio ou responsevel tecnico que seja

conselheiro, diretor ou empregado do SESCOOPipR ou de Cooperativa Beneficiaria:

lll ' Possuam vinculo de dedicagSo exclusiva com instituig6es pfblicas, ressalvadas as

hip6teses previstas em lei.

Paragrafo Primeiro: E expressamente vedada a remunerageo direta ou indireta de
empregado ou conselheiro do SISTEMA OCEPAR (SESCOOP/PR, Ocepar e Fecoopar) por

intermedio da cooperativa, do sEscoop/pR ou do instrutor contratado, pela participageo

como docente ou paleslrante em eventos suportados financeiramente, parcial ou integralmente,
pelo SESCOOP/PR.

Paragrafo Segundo: Ex-empregados, ex-ocupantes de fung6es de confianga e ex_

dirigentes do slsrE[ilA ocEPAR podereo submeter-se ao cadastramento para prestar

servigos ao sEScooPiPR, observado o intersticio minimo de 90 lnoverfrtal dias, contados da
data da despedida, do pedido de demissao ou do termino do mandato. ,{
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Art. 53. As despesas de eventos descentralizados cancelados, transferidos de data ou

que demandem a troca de instrutores, correrao por conta da cooperativa, salvo se o

SESCOOP/PR der causa a tais acontecimentos.

Art. 54. Nas hip6teses de contratagao de instrutor desenvolvedor de produtos para o

SESCOOP/PR, os direitos autorais serao transferidos ao 0ltimo, por meio de termo especlfico

de cessao de direitos autorais.

Art.55. Os dispendios relacionados a eventos, centralizados ou nio, promovidos pelo

SESCOOP/PR obedecerao a rotina prevista na resolugeo especifica que regula a execugao

orgamentaria e financeira, nos termos da ResolugSo n'45 do SESCOOP/PR de 2610A12016.

Esta resolugdo entra em vigor na data de seu arquivamento, revogando-se a Resolugeo

n.o 39 de 12 de agosto de 2016

Curitiba/PR, 26 de agosto de 2016.

SESCOOP/PR
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