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O SESI/PR – Serviço Social da Indústria, adiante designado simplesmente SESI/PR, com sede na Avenida Cândido 

de Abreu, nº 200, nesta Capital, torna público o presente REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE 

INSTRUTORES PARA OFICINAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, com observância às condições estabelecidas neste 

Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 

1.1 O presente regulamento tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (Pessoas Físicas e Pessoas 

Jurídicas) para atuar como instrutores de cursos livres para ministrar oficinas desenvolvidas no período contrário 

ao período regular da educação infantil, atendendo a educação em tempo integral. 

1.2 Para tal, o CREDENCIADO deverá planejar as oficinas conforme ementa disponibilizada pelo SESI ministrá- las de 

acordo com a carga horária diária e total estabelecida, avaliar os alunos e entregar a documentação exigida de 

acordo com as turmas de sua responsabilidade, de acordo com as características exigidas neste regulamento e 

seus Anexos. 

1.3 As oficinas, que tem como eixos a Cultura, literatura, Língua Estrangeira Moderna - LEM (Inglês), Tecnologias da 

Informação, Iniciação a Robótica, Alimentação Saudável e Cooperativismo, terão 1(uma) hora de duração de acordo 

com cronograma estabelecido pela escola. 

1.4 Para contratação das horas para ministrar as oficinas é seguir a tabela abaixo: 

 

De 1 a 5 oficinas semanais Adicionar 1 hora por semana de contratação para 

planejamento conforme item 5.3. 

6 oficinas semanais ou mais Adicionar 2 horas por semana de contratação para 

planejamento conforme item 5.3. 

 

1.4.1 Os CREDENCIADOS integrarão o Cadastro de Instrutores de Cursos Livres para atuação no tempo Integral 

na modalidade de Educação Infantil, e poderão ser chamados para prestarem serviços quando houver 

demanda do SESI. 

1.5 O credenciamento não gera para os cadastrados qualquer direito de contratação, tendo como objetivo, tão somente, 

a construção de um banco de CREDENCIADOS. 

 

 

2. PRAZO DE VIGÊNCIA 

2.1 O presente REGULAMENTO entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 12(doze) meses. 

Poderá solicitar credenciamento qualquer pessoa jurídica ou pessoa física durante este período, desde que cumpra 

os requisitos deste Edital. O prazo de vigência deste instrumento poderá ser prorrogado, a critério do SESI-PR. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1 Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no item 4 na Unidade SESI-PR para qual solicita 

o credenciamento, conforme endereços constantes no ANEXO IX. 

3.2 Caso o credenciado esteja interessado em credenciar-se em mais de uma Unidade SESI-PR, deverá apresentar 

todos os documentos de forma individual em cada unidade. 

3.3 Não poderão solicitar credenciamento, nem realizar contrato, os dirigentes ou empregados do SESI-PR. 

3.4 Será admitido o credenciamento de um mesmo profissional para mais de uma área ou curso, desde que o 

CANDIDATO cumpra os requisitos legais e editalícios. 

3.5 Após a análise da documentação, e estando esta em conformidade com os requisitos estipulados neste 

regulamento, o candidato ao credenciamento será convidado para realização de AULA TESTE, com horário e locais 

oportunamente designados pelo SESI-PR (esta aula servirá de base para verificação da didática do candidato em 
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sala de aula). 

3.6 Quando o pedido de credenciamento for formulado por pessoa jurídica, a AULA TESTE será aplicada aos 

profissionais indicados para candidatura, conforme item 3.5 deste Edital. 

3.7 Em caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação de indeferimento. 

3.8 Estando o (a) CANDIDATO (A) apto nos requisitos constantes dos itens 3.5 e 3.6 será fornecido o respectivo 

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO – ANEXO VII, passando a figurar no cadastro do SESI/PR de 

credenciados para prestação dos serviços-objeto deste Edital. 

3.9 Após o fornecimento do CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO (Anexo VII), será ofertado, em data e horário a 

ser definido pelo SESI, CAPACITAÇÃO na metodologia da Educação Infantil, que visa preparar o credenciado para 

ministrar oficinas nas turmas de Tempo Integral do SESI Educação Infantil e no preenchimento e entrega dos 

registros escolares da modalidade. Esta capacitação será de 16 horas sendo pré-requisito para que o credenciado 

inicie as atividades nas turmas correspondentes.. A capacitação será ofertada nas dependências do SESI, sem 

ônus para nenhuma das partes. 

3.10 A cada demanda será firmado um termo de credenciamento distinto, conforme Anexo V. 

3.11 Os serviços serão distribuídos conforme as especificidades que cada oficina exigirá, e que será definida de acordo 

com as demandas identificadas pelos clientes SESI. 

3.12 O CREDENCIADO fica obrigado a manter as mesmas condições de cadastro quando da celebração do(s) termo(s) 

de credenciamento. 

3.13 Quando da elaboração de materiais para os cursos, será firmado o respectivo CONTRATO DE LICENÇA DE 

DIREITOS AUTORAIS – ANEXO VI, o qual será anexo ao termo de credenciamento correspondente. 

 

 

4. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

4.1 Poderão credenciar para prestar serviços ao SESI-PR, pessoas jurídicas de natureza civil ou empresarial, 

legalmente constituídas no País operando nos termos da legislação vigente, ou pessoas físicas, cuja finalidade e 

ramo de atuação que permitam a realização de serviços na área da educação.  

4.2 A participação neste credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas no 

presente Edital. 

4.3 Não poderão participar direta ou indiretamente deste credenciamento: 

a) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar com o 

SESI- PR  

b) Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no site: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 

Atos de  Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.  

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

c) Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

4.4 Após a análise da documentação o Contratante emitirá o Termo de Credenciamento, conforme requisitos 

estipulados neste regulamento. Em caso de inabilitação, o SESI-PR emitirá parecer acompanhado das justificativas 

ao indeferimento do credenciamento, podendo o interessado interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação desta decisão. 

4.5 A credenciada fica obrigada a manter as condições de habilitação quando da celebração e durante a vigência do 

termo de credenciamento. 

4.6 O credenciamento poderá ser realizado para a prestação imediata dos serviços Contratantes ou somente para 

formalizar a relação para futura prestação de serviços. 

4.7 A prestação dos serviços será mediante solicitação do SESI-PR, através de Ordem de Serviço – Anexo III. 

4.8 O SESI-PR não estão obrigados a solicitar os serviços da empresa credenciada em caso de ausência de demanda 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
file://///srvdrv10/SESI/GERENCIA%20SAUDE/GSSI/TRABALHO/ADMINISTRATIVO/JOSEANE/Edital%20NRs/www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
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que o justifique.  

4.9 Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser feito por escrito através do e-mail  

Credenciamento Suprimentos  - credenciamentodr@sistemafiep.org.br; 

 

5. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

5.1 Para ser CREDENCIADA a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar a seguinte documentação na forma original, ou 

sob a forma de fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou tabelionato legalmente constituído): 

a) Carta conforme modelo Anexo III, endereçado a Gerência de Educação do SESI-PR, redigida em papel 

timbrado, assinada por representante legal, na qual seja solicitado seu credenciamento, concordando com as 

disposições constantes neste Regulamento. 

b) Declaração, conforme Anexo IV; 

c) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (a atividade do objeto do contrato constante no cadastro 

nacional deverá ser convergente ao objeto do credenciamento); 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, da sede da empresa, caso a proponente seja inscrita na 

Fazenda Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS; 

f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, da sede da empresa, se for inscrita na Fazenda 

Municipal; 

g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

h) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

i) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

j) Inscrição do ato constitutivo no notário registrador de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

k) Comprovante de alvará de funcionamento da empresa; 

l) Relação de recursos humanos indicando quais profissionais prestarão o serviço, com respectivos Contratos 

de trabalho (registro em CTPS) ou Contrato de prestação de serviços para profissionais autônomos. Para os 

casos de profissionais indicados sócios, tal situação será verificada no Estatuto Social da empresa; 

m) Para ser instrutor de cursos livres no SESI Paraná, deverá ser apresentada cópia do Diploma ou certificado 

de formação em curso superior na área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação; 

n) Para os profissionais que possuem outra formação superior e/ou forma de certificação que os habilita a 

ministrar as oficinas supracitadas, necessária apresentação deste(s) documentos(s), cuja pertinência com o 

objeto do credenciamento será analisada pela Comissão de Licitação e Equipe Técnica; 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA 

DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO X; 

5.2 Para ser CREDENCIADO o profissional PESSOA FÍSICA deverá apresentar a seguinte documentação na forma 

original, ou sob a forma de fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou tabelionato legalmente 

constituído): 

a) Carta conforme modelo Anexo III, endereçado a Gerência de Educação do SESI-PR, devidamente assinada, 

na qual seja solicitado seu credenciamento, concordando com as disposições constantes neste Regulamento; 

mailto:credenciamentodr@sistemafiep.org.br
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b) Declaração, conforme Anexo IV; 

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Cópia do CPF; 

e) Comprovante de endereço; 

f) Cópia (autenticada ou simples acompanhada da via original para conferência) da inscrição no PIS; 

g) Para ser instrutor de cursos livres no SESI Paraná, deverá ser apresentada cópia do Diploma ou certificado 

de formação em curso superior na área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (conforme requisitos descritos no Anexo I) 

h) Curriculum vitae relacionando os principais atividades em que prestou os serviços referentes ao 

credenciamento desejado; 

i) Para os profissionais que possuem outra formação superior e/ou forma de certificação que os habilita a 

ministrar as oficinas supracitadas, necessária apresentação deste(s) documentos(s), cuja pertinência com o 

objeto do credenciamento será analisada pela Comissão de Licitação e Equipe Técnica; 

j) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA 

DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO X; 

5.3 Para ser CREDENCIADO, o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) deverá apresentar a seguinte 

documentação na forma original, ou sob a forma de fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou 

tabelionato legalmente constituído): 

a) Carta conforme modelo Anexo III, endereçado a Gerência de Educação do SESI-PR, redigida em papel 

timbrado, assinada por representante legal, na qual seja solicitado seu credenciamento, concordando com as 

disposições constantes neste Regulamento. 

b) Declaração, conforme Anexo IV; 

c) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (a atividade do objeto do contrato constante no cadastro 

nacional deverá ser convergente ao objeto do credenciamento); 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, da sede da empresa, caso a proponente seja inscrita na 

Fazenda Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS; 

f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, da sede da empresa, se for inscrita na Fazenda 

Municipal; 

g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), fornecida pela Caixa Econômica Federal, por mais que o MEI não 

tenha funcionário registrado. Caso não seja inscrito na Caixa Econômica Federal, deverá providenciar. 

h) Certificado de Microempreendedor Individual com indicação do NIRE e do alvará de funcionamento. 

i) Relação de recursos humanos indicando qual (is) profissional(is) prestará(rão) do serviço, com respectivos 

Contratos de trabalho (registro em CTPS) ou Contrato de prestação de serviços para profissionais autônomos. 

Para os casos de profissional titular da empresa, tal situação será verificada no Certificado de 

Microempreendedor Individual; 

j) Deverá ser apresentada cópia do Diploma ou certificado de formação em curso superior na área, fornecido 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; 

k) Curriculum vitae relacionando os principais atividades em que prestou os serviços referentes ao 

credenciamento desejado; 

l) Para os profissionais que possuem outra formação superior que os habilita a ministrar as disciplinas 

supracitadas, necessária apresentação de cópia do Diploma ou certificado de formação em curso superior na 
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área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, currículo que 

comprove experiência de atuação na área de interesse e/ou atestado de capacidade técnica, cuja pertinência 

com o objeto do credenciamento será analisada pela Comissão de Licitação e Equipe Técnica; 

m) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA 

DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO X; 

 

5.4 O contrato de prestação de serviços será preferencialmente assinado digitalmente, mediante assinatura eletrônica 

ou uso de certificado digital válido, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil. (ANEXO XI) 

5.5 O(s) representantes(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar contrato em nome da 

CONTRATADA, e indicado(s) no ANEXO XII, deverá(ão) possuir assinatura eletrônica ou e-CPF. 

5.6 A assinatura através do e-CNPJ será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) física(s) 

indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa. 

 

6. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

6.1 Atender aos clientes do SESI/PR, conforme celebrado no(s) Termo(s) de Credenciamento, e no pedido de compra 

emitido pelo SESI, para o caso de pessoa jurídica. O serviço deverá ser realizado APÓS a emissão do pedido de 

compra – para pessoa jurídica, o qual deverá ser aceito pela credenciada. Sem o aceite deste pedido não poderá 

ser procedido o aceite dos serviços tampouco o trâmite de pagamento previsto neste regulamento. 

6.2 Cumprir o disposto no contrato de licença de direitos autorais – Anexo VI. 

6.3 Entregar ao SESI – PR, na pessoa do gestor indicado no Termo de Credenciamento, em no máximo 5 (cinco) dias 

úteis após a relação do evento ou serviço: 

a) Plano de aula, antes do início das atividades em sala de aula; 

b) Registros de frequência e avaliação dos alunos (Diário de Classe); 

c) Relatório detalhado do serviço prestado, citando a data de realização, quantidade, valor, entre outras 

informações relativas à natureza dos serviços antes de emitir a Nota Fiscal / Fatura, a qual só deverá ser 

emitida após o SESI-PR ter aprovado expressamente o valor cobrado pelo serviço; 

6.4 Emitir a nota fiscal / fatura especificando a Unidade SESI geradora do serviço, com o respectivo CNPJ, nos termos 

da IN RFB 971/2009 especificando os detalhes dos serviços e período em que foram prestados conforme os dados 

constantes no Termo de Credenciamento e indicando os serviços realizados pormenorizadamente. 

6.5 Quando pessoa jurídica, anexar para cada nota fiscal às cópias de Certidões Negativas do FGTS e INSS e da folha 

de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao SESI-PR e o 

comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços caso os tenha, bem como as respectivas retenções 

tributárias. A Nota Fiscal deverá ser preenchida por as seguintes informações: 

a) Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos do artigo 148 da IN/MPS/SRF 

nº 03, de 14/07/2005; 

b) Especificação dos serviços realizados (nº de horas) data de realização dos serviços; 

c) Número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; 

d) Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente; 

e) Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas de 

poupança. 

6.6 A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá ser emitida sempre entre os dias 01 e 19 de cada mês. 

6.7 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as demais despesas 

de materiais e serviços necessárias ao cumprimento deste credenciamento. 

6.8 Comunicar ao Gestor do SESI-PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse credenciamento. 

6.9 No caso de ausência do Credenciado na atividade a qual está prestando serviço, o mesmo será descontado 
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proporcionalmente aos dias faltados, possibilitando ao SESI rescindir o contrato caso esta falta seja superior a cinco 

(05) dias. 

6.10 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações de boa técnica, 

norma e legislação. 

6.11 Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

6.12 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 

6.13 Responsabilizar-se pela aplicação total da ementa pré-definida pelo SESI PR. 

6.14 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação. 

6.15 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo 

relativo ao objeto dos serviços. 

6.16 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse do 

SESI-PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, bem como dos materiais 

didáticos produzidos para os cursos. 

6.17 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI-PR, cujas reclamações se obriga a 

atender. 

6.18 Quando necessária a elaboração do material didático pelo credenciado para consecução dos serviços, será pago 

o valor por hora aula conforme Anexo II. Como elaboração entende-se o desenvolvimento intelectual do material, 

exclusas as despesas com diagramação e impressão, as quais serão arcadas pelo SESI-PR. Os prazos e métodos 

de elaboração dos materiais didáticos serão discriminados nos escopos dos serviços e contemplados no termo de 

credenciamento. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO SESI-PR 

7.1 Nomear um Gestor para esse Credenciamento que será o responsável pelo relacionamento e informações entre as 

partes. 

7.2 Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados no Anexo II deste regulamento, em 28 

(vinte e oito) dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal à aprovação da despesa reclamada pelo 

credenciado, relatório identificando os procedimentos realizados e apresentação das cópias e guias de recolhimento 

do FGTS, do INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem 

serviços ao SESI-PR, bem como o comprovante de seus prestadores de serviços e das respectivas retenções 

tributárias. A Nota Fiscal deverá ainda estar de acordo com o Termo de Credenciamento. 

7.3 Registrar os serviços do Credenciado PESSOA FÍSICA no sistema de gestão de RPA – observando os 

procedimentos internos de pagamentos de Pessoas Físicas, especificando todos os detalhes dos serviços e 

conforme os dados constantes o Termo de Credenciamento. O pagamento ocorrerá até o 5° dia útil do mês 

subsequente à da prestação do serviço. 

7.4 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

7.5 Distribuir os serviços de acordo com a ordem de credenciamento em sistema de rodízio. 

7.6 Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias a execução dos serviços de tradução. 

7.7 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito cumprimento, 

sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao 

CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

7.8 Disponibilizar material de suporte para as aulas, tal como folha para impressão de material didático, mídias, giz ou 

marcador para quadro branco, apagador, encadernação de apostilas e demais materiais necessários para as aulas. 

 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será realizado em 28 (Vinte e oito) dias corridos, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá 

estar devidamente conferida e aprovada pela Unidade Contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através 
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de depósito em conta bancária de titularidade do Credenciado.  

8.2 É de responsabilidade da CREDENCIADA, manter atualizada a conta bancária, pois o pagamento ocorrerá somente 

na conta cadastrada. 

8.3 Os pagamentos somente serão realizados, considerando a entrega dos serviços contratados.  

8.4 Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada 

a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CREDENCIADA e o prazo de pagamento 

será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

8.5 Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas 

respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente assinada 

pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou IV, de acordo 

com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 

11 de janeiro de 2012. A empresa Credenciada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples 

Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

8.6 Pelos serviços prestados, a Credenciada receberá do CONTRATANTE o valor dos procedimentos na tabela do 

Anexo II.  

8.7 A empresa Credenciada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões Negativas 

Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no momento 

de sua apresentação, sob pena de notificação. 

8.8 EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS. 

 

9. PREÇO E FORMA 

9.1 Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento o Credenciado será remunerado conforme descrito no 

ANEXO II. 

 

 

10. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Correrão por conta exclusiva da CREDENCIADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, 

taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e 

suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente 

assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou 

IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa CREDENCIADA deverá informar na Nota Fiscal: Empresa 

Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

 

 

11. HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

11.1 Descumprimento das exigências previstas neste regulamento, no Termo de Credenciamento e demais Anexos, 

oportunizada defesa prévia. 

11.2 Negligência, imprudência, descumprimento de prazos, e problemas relacionados à qualidade dos serviços 

realizados. 

11.3 Designar ou substituir profissional, dentro do prazo estipulado de vigência do credenciamento, mediante a 

autorização do Gestor da unidade SESI, geradora do serviços e, cuja capacidade técnica era condição 

imprescindível de credenciamento, sem apresentar ao SESI/PR os documentos descritos no item 5 deste 

Regulamento. 
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11.4 Em caso de inobservância das cláusulas de proteção aos direitos autorais de materiais didáticos e de sigilo. 

 

 

12. SANÇÕES E PENALIDADES 

12.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema FIEP por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada durante os três 

últimos meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de descumprimento total ou parcial do Termo 

de Credenciamento, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

b) Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual total 

ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da importância 

apurada no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

12.2 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

12.3 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de 

sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI-PR. 

12.4 Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

12.5 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

 

13. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 O(s) termo(s) de credenciamento(s) poderá(ão) ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, 

com 30 (trinta) dias corridos de antecedência, salvo se houver descumprimento das exigências previstas nesse 

regulamento, conforme item 11.  

13.2 O certificado de credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 

8 deste Regulamento. 

 

 

 

14. DO SIGILO – LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  

14.1 As Partes declaram que  eventuais  dados pessoais que porventura venha a ser disponibilizados para a execução 

do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da finalidade 

a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e segurança de 

dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e Lei nº 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 

 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 O SESI-PR poderá alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que justificado. 

15.2 A existência de pessoas jurídicas e pessoas físicas credenciadas, não obriga o SESI-PR a firmar as contratações 

que poderão advir, ficando facultada a realização ou utilização de licitações. 

15.3 O credenciamento que será firmado não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo as 

CREDENCIADAS responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com 

o SESI-PR. 

15.4 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Regulamento estão previstos em conta própria da 

dotação orçamentária do SESI-PR, para o ano em curso. 
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15.5 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a respectiva tradução 

juramentada. 

15.6 O SESI-PR reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, efetuar auditoria técnica ou administrativa nos serviços 

prestados pelas credenciadas, objeto deste Regulamento, e gerar relatórios sucintos destas auditorias que deverão 

ser vistados pela credenciada, atestando, desta forma, conhecimento do teor dos mesmos. 

15.7 O presente edital vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua publicação, podendo ser renovado se de interesse 

do SESI-PR. 

15.8 O SESI-PR se reserva ao direito de cancelar ou suspender o presente edital a qualquer tempo, se demonstrada 

sua necessidade. 

15.9 Qualquer esclarecimento ou informação complementar a respeito deste Edital, poderá ser obtido através do e-mail 

credenciamentodr@sistemafiep.org.br.  

 

 

Curitiba, 09 de março de 2021. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO SESI/ PR 

mailto:credenciamentodr@sistemafiep.org.br
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS CURSOS  

 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
Formação 

Experiência 

mínima 
Oficinas 

Número de 

semanas 
Carga horária 

Cultura 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 

Infantil ou no 
trabalho com 

crianças 

Oficina Criativa 
compreendendo artes 
visuais, música, teatro, 

dança, áudio visual. 
Oficinas e atividades 

esportivas com foco na 
construção de atividades e 

habilidades, na socialização 
e no trabalho cooperativo da 

equipe 

De acordo 
com o 

cronograma 
estipulado 

pela unidade 
escolar 

Oficinas com 
60min de 

duração por 
turma 

Literatura 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 

Infantil ou no 
trabalho com 

crianças 

Contação de Histórias 

De acordo 
com o 

cronograma 
estipulado 

pela unidade 
escolar 

Oficinas com 
60min de 

duração por 
turma 

LEM (Língua 
Estrangeira 
Moderna) 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata. 

Certificação 
de fluência na 

Língua 
Estrangeira 

ou ser nativo. 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 
Infantil no 
ensino de 

línguas ou no 
trabalho com 

crianças 

Inglês 

De acordo 
com o 

cronograma 
estipulado 

pela unidade 
escolar 

Oficinas com 
60min de 

duração por 
turma 

Tecnologia da 
informação 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 

Infantil ou no 
trabalho com 

crianças 

Informática 

De acordo 
com o 

cronograma 
estipulado 

pela unidade 
escolar 

Oficinas com 
60min de 

duração por 
turma 

Iniciação a 
Robótica 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses 01 

(um) ano na 
Educação 

Infantil e ter 

Robótica 
Ter experiência mínima de 
01 (um) ano na Educação 

Infantil e ter experiência com 
projetos de informática para 

crianças 

De acordo 
com o 

cronograma 
estipulado 

pela unidade 
escolar 

Oficinas com 
60min de 

duração por 
turma 



 
 
 

Processo nº. 21394/2020 
 

EDITAL DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO SESI – PR Nº. 2.0397/2020 
 

RETIFICAÇÃO II 
 

 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

 

 

 

11 / 34 

experiência 
com projetos 
de robótica 

com crianças 

 
Alimentação 

Saudável 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 

Infantil ou no 
trabalho com 

crianças 

Oficinas culinárias 

De acordo 
com o 

cronograma 
estipulado 

pela unidade 
escolar 

Oficinas com 
60min de 

duração por 
turma 

Cooperativismo 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 

Infantil ou no 
trabalho com 

crianças 

Programa de Educação 
Cooperativa A União Faz a 

Vida – parceria com o Sicredi 

De acordo 
com o 

cronograma 
estipulado 

pela unidade 
escolar 

Oficinas com 
60min de 

duração por 
turma 

Recreador 
infantil 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 

Infantil ou no 
trabalho com 

crianças 

Oficinas lúdicas e de 
recreação que compreendam 

o trabalho com estratégias 
nas artes visuais, culinária, 

brincadeiras cantadas, 
modelagem, jogos, 

dramatização, tendo ainda 
foco no desenvolvimento de 
atividades de socialização e 

no trabalho cooperativo. 

De acordo 
com o 

cronograma 
estabelecido 

pelo 
planejamento 

de cada 
unidade 

Oficinas de 60 
minutos de 
duração por 
turma e ou  

Oficinas com 
duração de 4 a 

8 horas/dia, 
podendo estas 

serem 
realizadas 

semanalmente 
ou 

mensalmente 
de acordo com 
o cronograma 
planejado pela 

unidade. 

Apoio Escolar 

Formação 
técnica de 

nível médio 
ou superior na 
área correlata 

Ter 
experiência 

mínima de 06 
meses a 01 
(um) ano na 
Educação 

Infantil ou no 
trabalho com 

crianças 

Oficinas lúdicas que 
compreendam o processos 

de aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática. 

De acordo 
com o 

cronograma 
estabelecido 

pelo 
planejamento 

de cada 
unidade 

Oficinas de 50 
minutos de 
duração por 
turma e ou  

Oficinas com 
duração de 4 a 

8 horas/dia, 
podendo estas 

serem 
realizadas 

semanalmente 
ou 
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mensalmente 
de acordo com 
o cronograma 
planejado pela 

unidade. 
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ANEXO II 

 

TABELA DE PREÇO E ABRANGÊNCIA – ESTADO DO PARANÁ 

 
UNIDADE VALOR HORA/AULA 

Todas as unidades que ofertam Educação 
Infantil no SESI/PR R$ 22,48 
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ANEXO III 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO Nº. 

2.0397/2020 

 

 

 

À UNIDADE SESI-PR    

A Empresa/Profissional    com sede e foro na  

  (endereço completo) da  cidade de 

 Estado  por  seu representante Sr.(a) 

  (cargo) 

  , que a esta subscreve, vem solicitar seu credenciamento para Prestação de Serviços 

de planejamento, aplicação e entrega de documentações necessárias para as Aulas de Educação na(s) área(s) de  

 , na Unidade SESI  , já incluída sua área de abrangência conforme Anexo II do 

Edital 2.0397/2020. 

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Regulamento de Credenciamento de Serviços 

na área de Educação nº 2.0397/2020. 

 

Entrego em anexo os documentos e informações exigidos para esse credenciamento. 

 

 

Contatos: 

Telefone Fixo:    Telefone Celular:     E-mail:     

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(local), de de 20___. 

 

________________________________________________ 

CNPJ ou CPF, NOME E ASSINATURA DO PROFISSIONAL 

OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO Nº 2.0397/2020 

 

 

A Empresa/Profissional   , inscrita no CNPJ/CPF sob n.º 

 , Inscrição Estadual n.º 

 , propõe a essa entidade o credenciamento para Prestação 

de Serviços na Área de Educação. 

 

DECLARAMOS QUE: 

I) nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com material de consumo, equipamentos, encargos 

sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outros 

encargos necessários à perfeita execução do objeto do credenciamento; 

II) que os preços contratados são justos e certos, podendo sofrer reajuste apenas nas hipóteses e condições previstas 

no instrumento contratual, cuja minuta conhecemos; 

III) estamos cientes e de acordo que os pagamentos pelos serviços prestados serão resultantes do valor constante 

IV) Anexo II deste regulamento de credenciamento, deduzidos os encargos legais nele previstos. 

V) examinamos cuidadosamente o Regulamento do Credenciamento e seus anexos e nos inteiramos de todos os seus 

detalhes e com eles concordamos, bem como, todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram 

devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Regulamento do Credenciamento 

e a elas, desde já nos submetemos. 

VI) que todas as cópias de documentos apresentados são fiéis aos originais. 

 

 

  ,  de  de  . 

 

 

 

 

Assinatura do Profissional ou Representante Legal da 

Empresa CPF:   

Nome legível:    
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ANEXO V 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO - PJ 

 

Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CONTRATANTE, o SESI SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA, inscrito no CNPJ sob nº.03.802.018/_________,  com sede em ________, Paraná, sito na  

Rua _____________, nº. ________, e, de outro, como CREDENCIADA, ______________________, inscrita no CNPJ 

nº. ____________________, com sede na Rua _____________________________________, ambos por seus 

representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado o adiante exposto, em cláusulas e condições. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto do presente contrato refere-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, para atuar no 

planejamento, aplicação e entrega de documentação referente a cursos de Educação na área (...) de(....), em 

específico para atendimento dos seguintes serviços : 

(identificar) 

1.2 É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº. 2.0397/2020 e seus Anexos; 

1.3 O Contrato de Cessão de Direitos Autorais firmado nesta ocasião é parte integrantes do presente Termo de 

Credenciamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

2.1 O presente contrato, no concernente a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelos Diretores e 

Superintendente Regional do SESI-PR, no Processo Interno nº. 21394/2020 consoante documentação 

correspectiva, integrante deste. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1 São obrigações da CREDENCIADA 

3.1.1 Atender aos clientes do SESI/PR, conforme celebrado no(s) Termo(s) de Credenciamento, e no pedido de 

compra emitido no sistema WBC, para o caso de pessoa jurídica. O serviço deverá ser realizado APÓS a 

emissão do pedido de compra  – para pessoa jurídica, o qual deverá ser aceito pela credenciada. Sem o aceite 

deste pedido não poderá ser procedido o aceite dos serviços tampouco o trâmite de pagamento previsto neste 

regulamento. 

3.1.2 Cumprir o disposto no contrato de licença de direitos autorais – Anexo VI. 

3.1.3 Entregar ao SESI – PR, na pessoa do gestor indicado no Termo de Credenciamento, em no máximo 5 (cinco) 

dias úteis após a relação do evento ou serviço: 

a) Plano de aula, antes do início das atividades em sala de aula; 

b) Registros de frequência e avaliação dos alunos (Diário de Classe); 

c) Relatório detalhado do serviço prestado, citando a data de realização, quantidade, valor, entre outras 

informações relativas à natureza dos serviços antes de emitir a Nota Fiscal / Fatura, a qual só deverá ser 

emitida após o SESI-PR ter aprovado expressamente o valor cobrado pelo serviço; 

3.1.4 Emitir a nota fiscal / fatura especificando a Unidade SESI geradora do serviço, com o respectivo CNPJ, nos 

termos da IN RFB 971/2009 especificando os detalhes dos serviços e período em que foram prestados 

conforme os dados constantes no Termo de Credenciamento e indicando os serviços realizados 

pormenorizadamente. 

3.1.5 Quando pessoa jurídica, anexar para cada nota fiscal às cópias de Certidões Negativas do FGTS e INSS e da 
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folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao SESI-PR 

e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços caso os tenha, bem como as respectivas 

retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ser preenchida por as seguintes informações: 

a) Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos do artigo 148 da 

IN/MPS/SRF nº 03, de 14/07/2005; 

b) Especificação dos serviços realizados (nº de horas) data de realização dos serviços; 

c) Número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; 

d) Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente; 

e) Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas de 

poupança. 

3.1.6 A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá ser emitida sempre entre os dias 01 e 19 de cada mês. 

3.1.7 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as demais 

despesas de materiais e serviços necessárias ao cumprimento deste credenciamento. 

3.1.8 Comunicar ao Gestor do SESI-PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse credenciamento. 

3.1.9 No caso de ausência do Credenciado na atividade a qual esta prestando serviço, o mesmo será descontado 

proporcionalmente aos dias faltados, possibilitando ao SESI rescindir o contrato caso esta falta seja superior a 

cinco (05) dias. 

3.1.10 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações de boa 

técnica, norma e legislação. 

3.1.11 Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

3.1.12 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados.  

3.1.13 Responsabilizar-se pela aplicação total da ementa pré-definida pelo SESI PR. 

3.1.14 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação. 

3.1.15 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do 

sigilo relativo ao objeto dos serviços. 

3.1.16 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse 

do SESI-PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, bem como dos 

materiais didáticos produzidos para os cursos. 

3.1.17 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI-PR, cujas reclamações se 

obriga a atender. 

3.1.18 Quando necessária a elaboração do material didático pelo credenciado para consecução dos serviços, será 

pago o valor por hora aula conforme Anexo II. Como elaboração entende-se o desenvolvimento intelectual do 

material, exclusas as despesas com diagramação e impressão, as quais serão arcadas pelo SESI-PR. Os 

prazos e métodos de elaboração dos materiais didáticos serão discriminados nos escopos dos serviços e 

contemplados no termo de credenciamento. 

3.2 OBRIGAÇÕES DO SESI-PR 

3.2.1 Nomear um Gestor para esse Credenciamento que será o responsável pelo relacionamento e informações 

entre as partes. 

3.2.2 Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados no Anexo II deste regulamento, em 

28 (vinte e oito) dias a partir do momento da entrega da Nota Fiscal à aprovação da despesa reclamada pelo 

credenciado, relatório identificando os procedimentos realizados e apresentação das cópias e guias de 

recolhimento do FGTS, do INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que 

porventura prestem serviços ao SESI-PR, bem como o comprovante de seus prestadores de serviços e das 

respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ainda estar de acordo com o Termo de Credenciamento. 
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3.2.3 Registrar os serviços do Credenciado PESSOA FÍSICA no sistema de gestão de RPA – observando os 

procedimentos internos de pagamentos de Pessoas Físicas, especificando todos os detalhes dos serviços e 

conforme os dados constantes o Termo de Credenciamento. O pagamento ocorrerá até o 5° dia útil do mês 

subsequente à da prestação do serviço. 

3.2.4 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

3.2.5 Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias a execução dos serviços de 

tradução. 

3.2.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

3.2.7 Disponibilizar material de suporte para as aulas, tal como folha para impressão de material didático, mídias, giz 

ou marcador para quadro branco, apagador, encadernação de apostilas e demais materiais necessários para 

as aulas. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento será de ___(dias/meses), podendo, mediante acordo 

entre as partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento o Credenciado será remunerado conforme tabela de preços 

constante do Anexo II do edital 2.0397/2020, em específico ao valor de R$ 22,48 (vinte e dois reais e quarenta e 

oito centavos ), a hora aula, totalizando o montante de R$ (  ). 

5.2 Para elaboração de materiais didáticos, quando aplicável, será utilizada o mesmo valor da hora aula conforme 

Anexo II do Edital. 

  

CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADES 

6.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema FIEP por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

6.2 Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada durante os três últimos 

meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de descumprimento total ou parcial do Termo de 

Credenciamento, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

6.3 Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual total ou 

parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da importância apurada 

no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

6.4 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

6.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de 

sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI-PR 

6.6 Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

6.7 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO e DESCREDENCIAMENTO 

7.1 O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 30 (trinta) dias corridos 

de antecedência. 

7.2 O credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 13 do 

Regulamento. 

7.3 O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá nos moldes do item 11 do Regulamento nº 2.0397/2020. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

8.1 Este contrato não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a CREDENCIADA responsabilidade 

única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com o SESI-PR. 

8.2 O SESI-PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, 

previdenciária, securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 

caberão, exclusivamente, à CREDENCIADA. 

8.3 A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que 

lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO 

9.1 As partes designam, neste ato, o Sr(a). XXXXXXXXXXXX do SESI -PR para atuar na condição de gestor do 

CREDENCIAMENTO, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste 

contrato e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA – LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  

10.1 As Partes declaram que  eventuais  dados pessoais que porventura venha a ser disponibilizados para a execução 

do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da finalidade 

a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e segurança de 

dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e Lei nº 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

11.1 As partes elegem o Foro de Curitiba – Paraná, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato. 

 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas neste instrumento, assinam o presente em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 

 

Curitiba, xx de xxxxxxxxxxxx de 20xx. 

 

 

CONTRATANTE: (nome e cargo do gestor do contrato) 

CREDENCIADA: (nome e cargo do gestor do contrato) 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome :  Nome :  

CPF:       CPF:  
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ANEXO V 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO - PF 

 

Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CONTRATANTE, o SESI SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA, inscrito no CNPJ sob nº.03.802.018/_________,  com sede em ________, Paraná, sito na  

Rua _____________, nº. ________, e, de outro, como CREDENCIADA, ______________________, inscrita no 

CPF/RG nº. ____________________, domiciliado na Rua _____________________________________, ambos por 

seus representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado o adiante exposto, em cláusulas e condições. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.4 O objeto do presente contrato refere-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, para atuar no 

planejamento, aplicação e entrega de documentação referente a cursos de Educação na área (...) de(....), em 

específico para atendimento dos seguintes serviços : 

(identificar) 

1.5 É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº. 2.0397/2020 e seus Anexos; 

1.6 O Contrato de Cessão de Direitos Autorais firmado nesta ocasião é parte integrantes do presente Termo de 

Credenciamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

2.2 O presente contrato, no concernente a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelos Diretores e 

Superintendente Regional do SESI-PR, no Processo Interno nº. 21394/2020 consoante documentação 

correspectiva, integrante deste. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.3 São obrigações da CREDENCIADA 

3.3.1 Atender aos clientes do SESI/PR, conforme celebrado no(s) Termo(s) de Credenciamento. 

3.3.2 Cumprir o disposto no contrato de licença de direitos autorais – Anexo VI. 

3.3.3 Entregar ao SESI – PR, na pessoa do gestor indicado no Termo de Credenciamento, em no máximo 5 (cinco) 

dias úteis após a relação do evento ou serviço: 

d) Plano de aula, antes do início das atividades em sala de aula; 

e) Registros de frequência e avaliação dos alunos (Diário de Classe); 

f) Relatório detalhado do serviço prestado, citando a data de realização, quantidade, valor, entre outras 

informações relativas à natureza dos serviços  

3.3.4 Comunicar ao Gestor do SESI-PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse credenciamento. 

3.3.5 No caso de ausência do Credenciado na atividade a qual esta prestando serviço, o mesmo será descontado 

proporcionalmente aos dias faltados, possibilitando ao SESI rescindir o contrato caso esta falta seja superior a 

cinco (05) dias. 

3.3.6 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações de boa 

técnica, norma e legislação. 

3.3.7 Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

3.3.8 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados.  
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3.3.9 Responsabilizar-se pela aplicação total da ementa pré-definida pelo SESI PR. 

3.3.10 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação. 

3.3.11 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do 

sigilo relativo ao objeto dos serviços. 

3.3.12 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse 

do SESI-PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, bem como dos 

materiais didáticos produzidos para os cursos. 

3.3.13 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI-PR, cujas reclamações se 

obriga a atender. 

3.3.14 Quando necessária a elaboração do material didático pelo credenciado para consecução dos serviços, será 

pago o valor por hora aula conforme Anexo II. Como elaboração entende-se o desenvolvimento intelectual do 

material, exclusas as despesas com diagramação e impressão, as quais serão arcadas pelo SESI-PR. Os 

prazos e métodos de elaboração dos materiais didáticos serão discriminados nos escopos dos serviços e 

contemplados no termo de credenciamento. 

3.4 OBRIGAÇÕES DO SESI-PR 

3.4.1 Nomear um Gestor para esse Credenciamento que será o responsável pelo relacionamento e informações 

entre as partes. 

3.4.2 Do pagamento – para PESSOA FÍSICA: pagar ao CREDENCIADO os valores especificados no Anexo II deste 

regulamento, em 28 (vinte e oito) dias, registrar os serviços do CREDENCIADO no sistema de gestão de RPA, 

observando os procedimentos internos de pagamentos de pessoas físicas, especificando todos os detalhes 

dos serviços, conforme dados constantes do termo de credenciamento. 

3.4.3 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

3.4.4 Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias a execução dos serviços de 

tradução. 

3.4.5 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

3.4.6 Disponibilizar material de suporte para as aulas, tal como folha para impressão de material didático, mídias, giz 

ou marcador para quadro branco, apagador, encadernação de apostilas e demais materiais necessários para 

as aulas. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.2 O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento será de ___(dias/meses), podendo, mediante acordo 

entre as partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.3 Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento o Credenciado será remunerado conforme tabela de preços 

constante do Anexo II do edital 2.0397/2020, em específico ao valor de R$ 22,48 (vinte e dois reais e quarenta e 

oito centavos ), a hora aula, totalizando o montante de R$ (  ). 

5.4 Para elaboração de materiais didáticos, quando aplicável, será utilizada o mesmo valor da hora aula conforme 

Anexo II do Edital. 
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CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADES 

6.8 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema FIEP por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

6.9 Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada durante os três últimos 

meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de descumprimento total ou parcial do Termo de 

Credenciamento, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

6.10 Se a pessoa física estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual total 

ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da importância 

apurada no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

6.11 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

6.12 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar ou contratar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados 

a partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do 

SESI-PR 

6.13 Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

6.14 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO e DESCREDENCIAMENTO 

7.4 O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 30 (trinta) dias corridos 

de antecedência. 

7.5 O credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 13 do 

Regulamento. 

7.6 O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá nos moldes do item 11 do Regulamento nº 2.0397/2020. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

8.4 Este contrato não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a CREDENCIADA responsabilidade 

única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com o SESI-PR. 

8.5 O SESI-PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, 

previdenciária, securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 

caberão, exclusivamente, à CREDENCIADA. 

8.6 A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que 

lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO 

9.2 As partes designam, neste ato, o Sr(a). XXXXXXXXXXXX do SESI -PR para atuar na condição de gestor do 

CREDENCIAMENTO, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste 

contrato e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA – LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  

10.2 As Partes declaram que  eventuais  dados pessoais que porventura venha a ser disponibilizados para a execução 
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do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da finalidade 

a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e segurança de 

dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e Lei nº 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

11.2 As partes elegem o Foro de Curitiba – Paraná, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato. 

 

 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas neste instrumento, assinam o presente em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 

 

Curitiba, xx de xxxxxxxxxxxx de 20xx. 

 

 

CONTRATANTE: (nome e cargo do gestor do contrato) 

CREDENCIADA: (nome e cargo do gestor do contrato) 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome :  Nome :  

CPF:       CPF:  
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS ANEXO AO  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

   

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XX/XXXX 

PROTOCOLO Nº XXX/XXX 

EDITAL Nº 2.0397/2020 

 

Pelo presente instrumento de Licença de Direitos Autorais, de um lado, como CESSIONÁRIO, SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA – Departamento Regional do Paraná, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº. (...), 

sediado na (...), Paraná, neste ato representado por seu Superintendente (...) e, de outro lado, XXXXXX, pessoa 

jurídica/física inscrita no CNPJ/CPF nº (...), com sede em (...), na, doravante denominado CEDENTE, têm justo e 

acordado o adiante exposto, em cláusulas e condições, considerando que: 

 

PREÂMBULO 

✓ o CEDENTE declara ser autor da(s) obra(s) (.....), anexas a este instrumento; as quais se referem ao objeto do 

Termo de Credenciamento xx/xxx. 

✓ o presente instrumento contratual tem o objetivo de especificar as condições em que se dará a Cessão de Direitos 

Autorais por parte do CEDENTE ao CESSIONÁRIO, conforme art. 49 da Lei 9.610/98. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a Licença dos Direitos Autorais, pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO, das obras 

(....), anexas a este instrumento; as quais se referem ao objeto do Termo de Credenciamento xx/xxx. 

1.1.1 O CEDENTE declara expressamente que a Licença prevista no caput desta cláusula é efetuada em caráter de 

exclusividade, não sendo imposta ao CESSIONÁRIO qualquer restrição de uso, podendo este utilizar o material 

objeto do presente instrumento em sua integridade, isolada ou em conjunto com outros cujos direitos de autor 

sejam de propriedade do CESSIONÁRIO, incluindo os direitos de edição, de adaptação, de publicação, de 

reprodução por qualquer processo ou técnica, de distribuição, de exibição, de exposição, de comercialização 

e de quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. 

1.1.2 O CESSIONÁRIO poderá disponibilizar os textos das obras licenciadas neste contrato para download da obra 

digital em site próprio bem como para impressão, sem finalidade comercial e mediante termo de compromisso, 

para uso privado de qualquer pessoa, exclusivamente para fins de conhecimento e estudo, sendo que deverá 

constar do termo de compromisso, cláusula que estipule que qualquer pessoa física ou jurídica que tenha 

interesse no objeto. Para tal, deverá encaminhar solicitação de autorização por escrito à Gerência de Educação 

do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional do Paraná, SESI/PR. 

1.1.3 Ficam resguardados ao CEDENTE os direitos morais de autor do art. 24 da Lei 9.610/98, com destaque para 

o seu inciso II, que prescreve que o autor tem o direito moral de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, na utilização de sua obra. 

1.1.4 A presente Cessão abrange todo o território nacional e o internacional. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

2.1 Pela presente cessão de direitos autorais patrimoniais sobre a Obra, o CESSIONÁRIO não pagará ao CEDENTE 

sendo a mesma não onerosa. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO 

3.1 O CEDENTE assume toda a responsabilidade pela originalidade das obras que constituem objeto deste contrato, 

e se obriga a responder civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em relação à autoria das mesmas, 

inclusive quanto ao direito intelectual. 

3.2 Em face de eventual reivindicação apresentada ao CESSIONÁRIO por terceiros relativa a quaisquer direitos sobre 

a Obra ou direitos nela incluídos, o CEDENTE deverá adotar, a suas expensas, todas as providências necessárias 

para assegurar ao CESSIONÁRIO o exercício de seus direitos. 

3.3 Caso o CESSIONÁRIO, por questões referentes a direitos sobre a Obra ou direitos nela incluídos, venha a ser 

acionado judicialmente, o CEDENTE deverá colaborar para a defesa do CESSIONÁRIO e fornecer os subsídios 

necessários, sem prejuízo do disposto no item 3.1 acima, e para isto o constitui, neste instrumento, seu bastante 

procurador, a agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer atentado às obras licenciadas por intermédio deste 

contrato, seja por reprodução ilegal, edição fraudulenta ou outra forma que represente lesão à propriedade 

intelectual. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 

4.1 A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo  de  vigência dos  direitos 

autorais patrimoniais sobre a Obra, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura 

alteração legislativa. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS RESULTADOS FINANCEIROS DECORRENTES DO PRESENTE INSTRUMENTO 

5.1 O CEDENTE não terá direito a qualquer participação nos resultados financeiros de eventuais cursos ou produtos 

que venham a ser realizados em razão da utilização, pelo CESSIONÁRIO, das obras licenciadas no presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 O CESSIONÁRIO poderá conceder as utilizações dos direitos de que trata este contrato, em toda sua extensão, a 

terceiros e quaisquer entidades sem fins lucrativos, sem obrigação de efetuar qualquer pagamento adicional ao 

CEDENTE. 

6.2 Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO 

7.1 O CEDENTE elege, para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente contrato de Cessão, o Foro Central   da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que possa vir a ser. 

 

E, por estar acordado, perante as testemunhas, as partes assinam o presente, em 2 (duas) vias de iguais teor e forma, 

para a produção de todos os seus efeitos. 

 

Curitiba, XX de XXXXX de 201X. 

 

 

CEDENTE CESSIONÁRIO TESTEMUNHAS: 

1. NOME: CPF: 

2. NOME: CPF: 
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ANEXO VII 

MODELO CERTIFICADO DE CREDENCIMENTO SESI 

 

 

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO SESI –PR 

Certificamos      que      a      pessoa     física/pessoa     jurídica   ,  CPF/CNPJ 

nº  ,   situada no  endereço   , por 

intermédio do(s) profissional(is)   ,   inscrito(s)   no CPF  nº   

 , está qualificada tecnicamente para prestar serviços na área de EDUCAÇÃO, em 

específico 

   para os cursos abertos pelo SESI-PR 

para atendimento dos clientes SESI-PR, uma vez que atende a todos os requisitos constantes do Edital de 

Credenciamento nº xxx/2015. Este certificado de credenciamento terá validade de 1 (um) ano a contar de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado. 

 

 

 

  ,  de  de 20 . 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Gerência de Educação SESI-PR 

1ª via – credenciada 

2ª via – protocolo contendo a documentação da credenciada 3ª via – protocolo nº 2.0397/2020 
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ANEXO VIII 

 
DESCRIÇÃO DO PERFIL DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Descrição na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações 3331-10 INSTRUTORES DE CURSOS LIVRES* 

Os profissionais dessa família ocupacional devem ser capazes de criar e planejar cursos livres, elaborar programas para 

empresas e clientes, definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar alunos e sugerir mudanças estruturais em cursos. 

Competências necessárias: 

• Facilidade na comunicação oral e escrita; 

• Conhecimentos sólidos e formação correlata na área de atuação; 

• Fluidez no uso de ferramentas de informática: internet, word, powerpoint e excel; 

• Comprometimento, dedicação e proatividade nas ações de ensino, no relacionamento interpessoal e com a 

empresa; 

• Interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos. 

 

*Curso livre é, no contexto da legislação brasileira, todo curso que não é regido por lei específica. São exemplos os 

cursos de danças, reforço escolar, esportes, idiomas, artes plásticas, informática, segurança entre outros. 
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ANEXO IX 

ENDEREÇOS DAS UNIDADES SESI/PR E KINDERHAUS CAMPINAS-SP QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL 

E ENSINO FUNDAMENTAL 

Educação Infantil 

Arapongas 

Av. Maracanã, 3.260 - Vila Araponguinha, Arapongas  

(43) 3275-8800   

Curitiba – Boqueirão 

Rua Dr. Heleno da Silveira, 351 – Boqueirão - Curitiba 

(41) 3271-8947 

Curitiba – Portão 

Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão - Curitiba 

(41) 3271-8450 

Francisco Beltrão 

Rua União da Vitória, 66, Miniguaçu, Francisco Beltrão 

(46) 3520-5550 

Irati 

Rua Coronel Emílio Gomes, 3, Centro, Irati.  

(42) 3421-4850 

Kinderhaus Curitiba  

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 11800 - Cidade Industrial 

(41) 3569-0598 

Kinderhaus Campinas   

Rodovia Anhanguera KM 98, S/N, Jardim Eulina. Campinas - SP 

(41) 98877-0873 

Marechal Cândido Rondon  

Av. Rio Grande do Sul, 3133, Parque Industrial II  

(45) 3284 4050 

Telêmaco Borba  

R. Vidal Negreiros, 225, Centro, Telêmaco Borba 

(42) 3271-4800 

União da Vitória 

Rua Marechal Deodoro, 70 - Centro 

(42) 3521-3900 

DR Paraná 

Av. Candido de Abreu, 200- Curitiba Paraná 

(41) 3271 - 9229 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

CÓDIGO DE CONDUTA DO SISTEMA FIEP – PJ 

 

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

Sesi 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, por meio 

de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de Identidade n° 

____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao presente Edital, 

declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 e 

a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir o seu cumprimento 

pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer forma de 

trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em discriminação 

de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em qualquer 

trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do Sistema 

Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do referido 

código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e terceiros contratados 

d) Ter conhecimento e fazer cumprir a Política Interna de TI do Sistema FIEP quanto a utilização de rede corporativa e 

não utilização de equipamentos de informática; 

e) Ter conhecimento e utilizar Código de Ética, Diretrizes, Procedimentos e Instruções de Trabalhos do SESI/PR (Modelo 

SESI em SST) para elaboração dos serviços contratados, no sistema informatizado indicado pelo SESI para os serviços 

contemplados; 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

http://www.sistemafiep.org.br/
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

CÓDIGO DE CONDUTA DO SISTEMA FIEP – PF 

 

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

Sesi 

Eu _____________________________________, portador da Cédula de Identidade n° ____________________, 

inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao presente Edital, declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 e 

a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer forma de 

trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em discriminação 

de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em qualquer 

trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do Sistema 

Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do referido 

código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e terceiros contratados 

d) Ter conhecimento e fazer cumprir a Política Interna de TI do Sistema FIEP quanto a utilização de rede corporativa e 

não utilização de equipamentos de informática; 

e) Ter conhecimento e utilizar Código de Ética, Diretrizes, Procedimentos e Instruções de Trabalhos do SESI/PR (Modelo 

SESI em SST) para elaboração dos serviços contratados, no sistema informatizado indicado pelo SESI para os serviços 

contemplados; 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

 

http://www.sistemafiep.org.br/
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ANEXO XI 

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EFETIVAR ASSINATURA DIGITAL/ELETRÔNICA DE CONTRATOS DE 

DESPESA DO SISTEMA FIEP 

 

 

Dos Conceitos 

 

I. A Assinatura Eletrônica utiliza-se de evidências para comprovar o ato de assinar o documento. O procedimento é 

feito em tela utilizando a grafia da assinatura através do uso do mouse, caneta touch ou o próprio dedo do assinante. 

A comprovação é realizada automaticamente com base na data e hora da assinatura, a geolocalização e o endereço 

de IP do dispositivo eletrônico (computador, notebook, tablet, smartphone) do assinante. Qualquer pessoa poderá 

ver que o documento foi assinado eletronicamente, quem o assinou e as respectivas evidências. 

II. A Assinatura Digital é realizada com uso do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil representado pelo token de validação via e-CPF ou e-

CNPJ.  

Da Aplicação 

III. O Sistema FIEP utiliza o portal de assinaturas  localizado no endereço eletrônico 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br. 

IV. Se optado pela assinatura digital os signatários do contrato, informados no ANEXO VII deverão: 

➢ fazer cadastro no portal de assinaturas do Sistema FIEP e possuírem certificado digital válido, para que 

consigam assinar digitalmente. No portal de assinaturas, os signatários devem seguir o passo-a-passo para a 

realização do cadastro e de posse do certificado digital válido, assinarem o documento; 

➢ o(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar contrato em nome da 

CONTRATADA e a testemunha deverão possuir e-CPF. A assinatura através do e-CNPJ da CONTRATADA 

será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) física(s) indicada(s) na cláusula de 

administração e representação da empresa; 

➢ as medições e demais documentos necessários ao processo de pagamento, serão assinados digitalmente pelo 

sócio administrador ou procurador com poderes específicos para tal ou ainda pelo responsável técnico, 

indicado como fiscal, mediante uso do e-CPF. 

➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes do documento 

a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 

➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na íntegra do referido 

documento e posterior assinatura. 

V. Se optado pela assinatura eletrônica os signatários do contrato, informados no ANEXO VII deverão: 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
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➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes do documento 

a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 

➢ Neste procedimento não é necessário realizar cadastro prévio no Portal de Assinaturas do Sistema Fiep. Basta 

que o signatário clique diretamente no link “Assinar documento” que será enviado via e-mail. 

➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na íntegra do referido 

documento. 

➢ Após ler o conteúdo do documento, o signatário deve clicar no botão “Assinar”, localizado na área central 

inferior desta mesma página. A ação de assinar eletronicamente o documento é efetivada. 

➢ Caso o signatário clique novamente no link para efetivar a assinatura, o Portal de Assinaturas apresentará 

mensagem na parte superior central da tela informando a mensagem “Documento já assinado”, além de 

apresentar em tela um resumo das ações realizadas, como nome de quem enviou o documento para 

assinatura, o nome do signatário que o assinou, a data e horário em que a assinatura ocorreu e o status do 

documento. É possível clicar no botão “baixar” para ter a visualização completa do protocolo de assinaturas.  

VI. O Sistema FIEP fará upload do(s) documento(s) a ser(em) assinado(s) para o site do portal de assinaturas. Os 

signatários indicados no ANEXO VII serão notificados pelo e-mail no-reply@portaldeassinaturas.com.br de que há 

documento aguardando assinatura.  

VII. As assinaturas digital e eletrônica podem ser utilizadas em um mesmo documento. Isto acontece a partir da ciência 

que o Sistema Fiep possui sobre o tipo de assinatura a ser realizado, conforme ANEXO VII. 

VIII. O signatário deverá verificar o documento e assiná-lo digitalmente ou eletronicamente. Após assinatura o 

documento será direcionado automaticamente para o próximo signatário ou para o Sistema FIEP como concluído.  

IX. Ambos os procedimentos de assinatura são juridicamente válidos, considerando a aceitabilidade entre 

CONTRATANTE e CONTRATADA. 

X. Todas as assinaturas realizadas no Portal são criptografadas, protegendo todas as suas informações e garantindo 

que os seus documentos não sejam alterados. 

XI. É possível compartilhar com qualquer interessado o status e/ou histórico de assinaturas do documento através da 

divulgação do “Código para verificação”, descrito no protocolo de assinaturas, através do link 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E EXATIDÃO 

DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________, estabelecida em __________________________, presta com exatidão todas as informações 

necessárias com guarda e sigilo na utilização da assinatura eletrônica ou digital, não contestando qualquer hipótese de 

alegação indevida das assinaturas, indicando abaixo os responsáveis por cada ação. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TERMOS ADITIVOS / NOTIFICAÇÕES 

Sócio(s) Administrador(es) ou Procurador(es) (detentor de poderes para firmar contrato em nome da adjudicatária): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(   ) e-CNPJ 

(   ) e-CPF 

(   ) Assinatura Eletrônica 

Nome completo CPF E-mail  Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

Testemunha (responsável pela assinatura do contrato): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

MEDIÇÕES (somente para os casos de prestação de serviços) 

Responsável pelo envio e assinatura de toda documentação referente a pagamento: 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

 

 

 

______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 


