PROGRAMA JUNTOS PARA COMPETIR - JPC
EDITAL DE CREDENCIAMENTO E HABILITALÇÃO Nº 374857/2019
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
RIO GRANDE DO SUL – SENAR-RS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
instituído sob a forma de Serviço Social Autônomo, com sede em Porto Alegre (RS), à Praça
Saint Pastous de Freitas, 125 – 3º andar, bairro Cidade Baixa – CEP: 90.050-390, leva ao
conhecimento das empresas participantes do Edital que, em face da AVALIAÇÃO DOS
DOCUMENTOS apresentados, ABRE PRAZO para que as mesmas apresentem as respectivas
COMPROVAÇÕES de EXPERIÊNCIA de seu Corpo Técnico, conforme indicado na FICHA DE
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, item “5.1.1”, do Edital de Credenciamento.
Para a “Comprovação” da “Experiência relatada”, serão aceitos documentos que, de
forma “Inequívoca”, demonstrem à Comissão Especial o tipo de atividade executada pelos
profissionais que integram o Corpo Técnico da empresa, bem como período de realização,
com datas de “Início” e de “Fim”.
Serão entendidos como Comprovantes: cópia de contratos firmados com empresas
públicas ou privadas, com descrição da atividade contratada, período de realização das
ações e/ou carga horária; cópia de registro em CTPS, com data de admissão e de
desligamento, cargo ou função; cópias de Notas Fiscais de serviços contínuos ou eventuais;
Atestados de Capacidade ou Cartas de Recomendação, estes últimos com firma reconhecida
em tabelionato ou assinatura digital acompanhada de chave e certificado, com a descrição
das atividades e temporalidade das ações executadas; dentre outros tipos de documentos
que permitam aferir as atividades e período de execução.
Estas Comprovações deverão ser protocoladas na sede do SENAR-RS, em Envelope
fechado, até as 18h00 do dia 23/09/2019 (segunda-feira), identificado conforme segue:

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-RS
Edital de Credenciamento JPC n° 374857/2019
Envelope n° 3 – COMPROVANTES DE EXPERIÊNCIA DO CORPO TÉCNICO
CNPJ, Nome Empresarial e Endereço
Em face desta Etapa do edital, segue NOVO CRONOGRAMA
Fases do Processo

Data Prevista

Data máxima de recebimento dos Envelopes – (até as 18 horas)

23/09/2019

Divulgação do Resultado de Classificação – (até as 18 horas)

27/09/2019

Fase Recursal da Classificação – (até as 18 horas)

04/10/2019

Divulgação do Resultado Final – (até as 18 horas)

11/10/2019

Assinatura dos Termos de Adesão, a partir de

18/10/2019
Porto Alegre (RS), 06 de setembro de 2019.

Eduardo de Mércio F Condorelli
Superintendente

