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O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR -  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 03.802.018/0001-03 e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI -

PR – pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.776.284/0001-09, ambos do 

Departamento Regional do Paraná, com sede na Av. Cândido de Abreu, n.º 200, Centro Cívico, Curitiba-

PR, CEP 80.530-902, torna público o EDITAL DE  CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (Pessoas 

Jurídicas) especializados em TRADUÇÃO ESCRITA E INTERPRETAÇÃO DE CONFERÊNCIAS D A 

LINGUA ESTRANGEIRA PARA O PORTUGUÊS E VICE-VERSA,  bem como de LIBRAS, com 

observância das condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO 

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

Jurídicas) especializadas em TRADUÇÃO ESCRITA E INTERPRETAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA  

LINGUA ESTRANGEIRA PARA O PORTUGUÊS E VICE-VERSA E INTÉRPRETES DE LIBRAS  nas 

características exigidas neste regulamento e seus Anexos. 

1.2 Os profissionais CREDENCIADOS integrarão o Cadastro de Tradutores e Intérpretes do Sistema 

FIEP, e poderão ser chamados para prestarem serviços quando houver demanda do SESI/SENAI-PR. 

1.3 Caso haja necessidade de deslocamentos para outros municípios, estados ou países para a 

realização dos serviços, o SESI/SENAI-PR arcará com as despesas de hospedagem e transporte assim 

como reembolso de despesas de alimentação e deslocamento, conforme limites e condições 

estabelecidos em Norma Interna do SESI/SENAI-PR, relativa a viagens dos seus funcionários. 

1.4 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 PARA SE CREDENCIAR E DE VIGÊNCIA DO CREDEN CIAMENTO 

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 durante este período, desde 

que cumpra os requisitos deste Edital. O prazo de vigência deste instrumento poderá ser prorrogado, 

a critério do SESI/SENAI/PR. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1 Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no item 4, junto a Gerência de 

Compras, com sede na Avenida Cândido de Abreu, nº 200, Centro Cívico, Curitiba-PR – 1º andar, aos 

cuidados da Sra. Joseane Imianowsky Kavamura e/ou Sra. Silmara Maria da Cruz, pessoalmente ou via 

correio. 

3.2 Caso o interessado pretenda credenciar-se deverá apresentar todos os documentos contidos no item 

4 e indicar na solicitação de credenciamento. 

3.3 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato: 

      3.3.1.Dirigentes ou empregados do SESI-SENAI/PR; 
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      3.3.2. Empresas em estado de falência, em processo de recuperação judicial, de concurso de 

credores, de dissolução ou liquidação; 

3.3.3.Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou 

licitar com o Sistema FIEP. 

3.3.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), 

consultado no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam. 

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

dias úteis, contados da notificação de indeferimento. 

3.5 O CREDENCIADO fica obrigado a manter as mesmas condições de cadastro quando da celebração 

do(s) termo(s) de credenciamento. 

 

4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  

4.1 Para ser CREDENCIADO o Tradutor/Intérprete de Conferências 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). Para os casos de documentos 

elaborados em língua estrangeira, deverão estar acompanhados da tradução juramentada:  

a) Solicitação de Credenciamento conforme modelo Anexo II,  endereçado a Coordenação de Compras 

do SESI/SENAI-PR, redigida em papel timbrado, assinada por representante legal, na qual seja 

solicitado seu credenciamento nos idiomas desejados, concordando com as disposições constantes 

neste Regulamento.  

b) Anexo III – Termo de Declaração. 

c) Comprovante de Inscrição no CNPJ. 

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. As certidões de prova de 

regularidade fiscal e INSS emitidas nos termos do Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007 têm 

eficácia durante o prazo de validade nelas constante. Então, caso a Certidão Negativa Conjunta 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil for emitida antes do dia 03 de novembro de 

2014, a mesma deverá vir acompanhada da certidão negativa de débitos relativos às contribuições 

previdenciárias e às de terceiros, ambas regulares; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais. 

f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais. 

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. 
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j) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

k) Comprovante de Alvará de funcionamento da empresa; 

l) Declaração informando banco, agencia e conta corrente pessoa jurídica em nome da empresa 

credenciada. 

m) Além destes documentos, a credenciada deverá cadastrar-se no sistema de compras WBC do 

Sistema FIEP, no link http://compras.fiepr.org.br/ para fins de recebimento das autorizações de prestação 

de serviços (pedidos de compra) e trâmites de pagamento. 

4.2 É condição básica para a fase de análise dos documentos, que estes sejam apresentados no 

original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, 

desde que acompanhada do original para que seja autenticada pela Comissão de Licitações no ato de 

sua apresentação. 

4.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como 

válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. 

4.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

4.5 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues, 

poderão ser sanadas quando do processamento do Credenciamento, até a decisão sobre a habilitação, 

sendo vedada a apresentação de documentos novos, exceto quanto às declarações constantes dos 

anexos do edital que poderão ser firmadas após. Quando o interessado apresentar certidão extraída por 

meio da internet, que não seja original, a Comissão de Licitação diligenciará efetuando consulta direta 

nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este 

meio eletrônico. 

4.6 Se algum documento apresentar falha não sanável, acarretará a inabilitação do interessado. 

4.7 Constatado que o proponente atende as exigências do edital, a Comissão de Licitações procederá à 

adjudicação ao proponente habilitado.   

 

5 DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA O CREDENCIAMENTO 

5.1 Apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, para cada idioma solicitado, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços semelhantes 

ao descrito no objeto desse edital, em original ou fotocópia autenticada. 

5.2 Informar no Anexo II , o/os Idioma que possui preferência para realização dos serviços, bem como se 

será escrita e/ou simultânea e/ou consecutiva. 

5.3 Para a realização de interpretação de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (instituída pela Lei 

Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002), o profissional deverá apresentar a seguinte documentação: 

5.3.1.1.1 Certificação Pró-Libras (Exames Nacional de Certificação de Proficiência para 

Tradução/Interpretação da Libras/Língua Portuguesa), OU 

5.3.1.1.2 Certificação da Feneis (Federação Nacional de Educação e Inclusão de Surdos), OU 
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5.3.1.1.3 Graduação em Letras/Libras ou Pós-Graduação em Educação Especial Bilíngue para 

Libras/Língua Portuguesa. 

5.4   TRADUÇÃO JURAMENTADA : Para documentação onde haja a necessidade de comprovação 

legal, será solicitada tradução juramentada/tradução pública. Esta tradução é fornecida somente 

impressa e no mínimo em duas vias (ou mais se forem solicitadas pelo CREDENCIANTE), uma é 

entregue ao CREDENCIANTE e a outra é arquivada em livros conservados pelo CREDENCIADO.  

II – A tradução deverá ser feita por um Tradutor Público devidamente inscrito na Junta Comercial. 

III – O valor cobrado será por laudas e utilizada tabela específica prevista na Junta Comercial do 

Paraná constante no endereço eletrônico: 

http://www.juntacomercial.pr.gov.br/arquivos/File/Tabela_emolumentos.pdf  

 

6 OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

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

6.2 Além do Termo de Credenciamento, será emitido pedido de compra pelo Sistema WBC, onde 

constarão os serviços a serem realizados, prazos de entrega e valores correspondentes (de acordo com 

a tabela do Anexo I). Os serviços deverão ser realizados somente APÓS a emissão do referido pedido, o 

qual deverá ser aceito pela credenciada. Sem o aceite deste pedido, não poderá ser promovido o serviço 

e, tampouco, o trâmite de pagamento previsto neste regulamento. 

6.3 Emitir a nota fiscal / fatura especificando a Unidade SESI ou SENAI 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 Pedido de Compras – PED e indicando os 

serviços realizados pormenorizadamente.  

6.4  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/SENAI-PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços caso os 

tenha, bem como as respectivas retenções tributárias, No caso da Empresa Optante pelo Simples, 

deverá ser apresentada em forma original a “declaração do simples nacional” juntamente com a nota 

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

6.4.1.1.1 Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos do artigo 

148 da IN/MPS/SRF nº 03, de 14/07/2005; 

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

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

6.4.1.1.4 Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação 

vigente; 

6.4.1.1.5 Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, 

exclusas contas de poupança. 

6.5  A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá ser emitida sempre entre os dias 01 e 19 de 

cada mês . 



 
 

Processo nº 1962/2016 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUT ORES E INTÉRPRETES DE 
CONFERÊNCIAS E LIBRAS SESI/SENAI Nº 655/2016  

 
5 / 22 

6.6 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. 

6.7 Comunicar ao Gestor do SESI/SENAI-PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse 

credenciamento.  

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

boa técnica, norma e legislação.  

6.9 Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos 

que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços.  

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

6.11 Responsabilizar-se pela fidedignidade dos textos traduzidos referentes ao documento original.  

6.12 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação.  

6.13 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 

manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços.  

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

de interesse do SESI-SENAI-PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos 

serviços.  

6.15 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI-SENAI-PR, cujas 

reclamações se obriga a atender.  

6.16 Não serão consideradas para fins de reembolso as horas-deslocamento, aqui entendidas como o 

tempo em que se está em deslocamento e em espera (como nos casos de atrasos do meio de transporte 

escolhido, seja por qualquer motivo apresentado) do sócio/funcionário/consultor associado até o local de 

realização do evento contratado. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

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

informações entre as partes.  

6.2 Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados no Anexo I deste 

regulamento, em até 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/SENAI-PR, bem 

como o comprovante de seus prestadores de serviços e das respectivas retenções tributárias. A Nota 

Fiscal deverá ainda estar de acordo com Pedido de Compras – PED. 

6.3 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado.  

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

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

de tradução.  
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6.6 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.  

7. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

7.1 Dos valores devidos à CONTRATADA PESSOA JURÍDICA  serão descontados os encargos sujeitos, 

por disposição legal, à retenção na fonte, quais sejam:  

a) INSS – retenção de 11% sobre o total da nota fiscal de prestação de serviço, conforme determinado 

na Instrução Normativa do MPS/SRF n° 03, de 14/07/2 005 e suas respectivas alterações (artigos 92 – 

inciso VI, 143, 144 e 146 – inciso XXIII); Caso a credenciada atenda ao disposto no artigo 148 da 

respectiva Instrução Normativa quanto à dispensa da retenção do INSS, a mesma deverá encaminhar, a 

cada nota fiscal de prestação de serviço, uma declaração mencionando a base legal da dispensa da 

respectiva retenção na fonte, devidamente assinada pela representante legal, (a assinatura deverá estar 

identificada com nome e CPF do responsável) 

b) IR – retenção de 1,5% conforme Decreto n° 3000/99, artigo 647; 

c) PIS/COFINS/CSLL – retenção de 4,65% conforme Instrução Normativa n° 459, de 18/10/2004, artigo 

1°, e suas respectivas alterações. 

 

8. HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

8.1 Descumprimento das exigências previstas neste regulamento, no Termo de Credenciamento e nos 

Pedidos de Compras - PED; oportunizada defesa prévia.  

8.1 Negligência, imprudência, descumprimento de prazos, e problemas relacionados a qualidade dos 

serviços realizados. 

 

9. SANÇÕES E PENALIDADES 

9.1 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. 

9.2 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 SENAI/PR, a rescisão do ajuste. 

9.3 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/SENAI-

PR, a rescisão do ajuste. 

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

9.5 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/SENAI-PR. 
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9.6 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. 

9.7 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou 

cobradas judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

 

10. PREÇO E FORMA 

10.1 Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento, o Credenciado será remunerado conforme 

valores descritos no ANEXO I. 

 

11. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS  

11.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição 

legal, à retenção na fonte, quais sejam: 

a) Retenção de 11% sobre o total da nota fiscal de prestação de serviço, conforme disposto na 

Instrução Normativa RFB n° 971/2009; quando a crede nciada atender ao disposto no artigo 120 

da respectiva Instrução Normativa quanto à dispensa da retenção do INSS, a mesma deverá 

encaminhar, a cada nota fiscal de prestação de serviço, uma declaração mencionando a base 

legal da dispensa da respectiva retenção na fonte, devidamente assinada pela representante 

legal, (a assinatura deverá estar identificada com nome e CPF do responsável); 

b) Retenção de 1,5% de Imposto de Renda, conforme disposto no Decreto n° 3000/99, artigo 647; 

c) Retenção de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL, conforme disposto na Instrução Normativa n° 459, de 

18/10/2004, artigo 1°, e suas respectivas alteraçõe s; 

d) Retenção de ISS, desde que observado ao disposto na legislação do município onde o serviço 

for efetivado. 

e) Para as empresas que contemplem imunidade ou isenção tributária nas esferas federal, 

estadual, municipal ou previdenciária deverão apresentar, anexa a cada nota fiscal/fatura, 

declaração conforme modelo expedido pela RFB, atestando os dispositivos legais para dispensa 

da retenção de impostos na fonte, conforme mencionado nos tópicos anteriores. A respectiva 

declaração deverá contemplar como data de emissão a mesma apresentada na nota 

fiscal/fatura, e estar devidamente assinada pelo representante legal e esta identificada com 

nome e CPF. 

 

12. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL  

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

mediante notificação, com 30 (trinta) dias corridos de antecedência. 

12.2 O certificado de credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos 

termos do item 7 deste Regulamento. 
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 O SESI/SENAI-PR, poderá alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que 

justificado. 

13.2 A existência de pessoas jurídicas credenciadas, não obriga o SESI-SENAI/PR a firmar as 

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

13.3 Ao solicitar a participação no presente procedimento de credenciamento, fica subentendido que a 

interessada conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 

13.4 A participação neste processo de credenciamento implica na aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

13.5 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo de Credenciamento.  

13.6 A Comissão de Licitações solicitará, a qualquer tempo, informações complementares, se julgar 

necessário. 

13.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

13.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitações, com base no 

ordenamento jurídico vigente. 

13.9 É facultado à Comissão de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase do processo de 

credenciamento, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

13.10 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitações, assessorando-a, quando 

necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 

indiretamente a qualquer das proponentes, bem como qualquer outro técnico pertencente ao Senai-

PR. 

13.11 A minuta do TERMO DE CREDENCIAMENTO constante deste edital será ajustada à 

peculiaridades de cada credenciado, de forma a evidenciar o tipo de cobertura dos serviços 

credenciados. 

13.12 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/SENAI-PR. 

13.13 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Regulamento estão previstos 

em conta própria da dotação orçamentária do SESI/SENAI-PR, para o ano em curso. 

13.14 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a 

respectiva tradução juramentada.  

13.15 O SESI/SENAI-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. 
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13.16 O presente edital vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua publicação, podendo ser 

renovado se de interesse do SESI/SENAI-PR. 

13.17 O SESI/SENAI-PR, se reserva ao direito de cancelar ou suspender o presente edital a qualquer 

tempo, se demonstrada sua necessidade. 

13.18 Qualquer esclarecimento complementar a respeito deste Edital poderá ser obtido através dos 

seguintes e-mails: joseane.kavamura@pr.senai.br e silmara.cruz@fiepr.org.br . 

13.19 O Edital de Credenciamento anterior não substitui o presente instrumento, devendo as empresas 

que pretendam obter Credenciamento junto à esta Entidade, encaminharem nova documentação 

referente a este Credenciamento, exceto, os Termos de Credenciamento em andamento 

referente ao Edital anterior, os quais finalizarão conforme seus prazos de vigência. 

 

Curitiba, 19 de setembro de 2016. 

 

PEDRO CARLOS CARMONA GALLEGO 
DIRETORIA DE ÁREAS CORPORATIVAS DO SISTEMA FIEP 
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ANEXO I  

TABELA 1 – TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES POR SERV IÇO 

CREDENCIAMENTO DE TRADUTORES 

 

PROCEDIMENTO VALOR DEFINIÇÃO 

TRADUÇÃO R$ 0,32 POR PALAVRA 
DE IDIOMA 
ESTRANGEIRO PARA O 
PORTUGUÊS 

VERSÃO 0,41 POR PALAVRA 
DO PORTUGUÊS PARA 
IDIOMA ESTRANGEIRO 

VERSÃO DE IDIOMA 
ESTRANGEIRO PARA OUTRO 

R$ 0,44 POR PALAVRA 
DE UM IDIOMA 
ESTRANGEIRO PARA 
OUTRO 

TRADUÇÃO LITERÁRIA 

POR LAUDA COM 30 
LINHAS X ATÉ 70 
CARACTERES COM 
ESPAÇO POR LINHA (IGUAL 
A CERCA DE 2.100) 
CARACTERES POR 
PÁGINA, COM ESPAÇOS.  
R$ 34,00 

DE UM IDIOMA 
ESTRANGEIRO PARA O 
PORTUGUÊS (DIREITOS 
AUTORAIS À PARTE). 

 

TABELA 2 – FAIXA DE VALORES POR SERVIÇO 

CREDENCIAMENTO DE INTERPRETES DE CONFERÊNCIA  

MODALIDADE  
DA 

INTERPRETAÇÃO 

DURAÇÃO DA 
JORNADA 

NÚMERO MÁXIMO 
DE INTÉRPRETES 

VALOR MÁXIMO 
POR 

INTÉRPRETE 

SIMULTÂNEA Até 01 hora 01 R$ 1.844,00 

SIMULTÂNÊA Até 06 horas 
(indivisíveis) 

02 R$ 1.650,00 

SIMULTÂNEA Da 6ª até a 8ª 
hora adicional 

02 R$ 354,00 

SIMULTÂNEA Acima de 8 
horas adicional 

02 R$ 690,00 

CONSECUTIVA Até 01 hora 01 R$ 1.650,00 

CONSECUTIVA Até 06 horas 
(indivisíveis) 

02 R$ 1.844,00 

SUSSURRADA Até 06 horas  02 R$ 1.650,00 

SUSSURRADA Até 08 horas  02 R$ 1.844,00 

ACOMPANHAMENTO 
EXTERNO 

Até 06 horas 
(indivisíveis) 

02 R$ 1.650,00 

ACOMPANHAMENTO 
EXTERNO 

Até 08 horas 
(indivisíveis) 

02 R$ 2.350,00 
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TABELA 3 – FAIXA DE VALORES POR SERVIÇO 

CREDENCIAMENTO DE INTÉRPRETES LIBRAS/PORTUGUÊS – PO RTUGUÊS/LIBRAS 1 

 

MODALIDADE DURAÇÃO DA JORNADA NÚMERO DE INTÉRPRETES 

VALOR 

MÁXIMO POR 

INTÉRPRETE 

Simultânea   Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes R$ 1.100,00 

Simultânea Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.350,00 

1 hora extra Acréscimo até a 7ª hora    R$ 300,00 

2 horas extras Acréscimo até a 8ª hora    R$650,00 

Consecutiva (em 

conferência) 
Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes R$ 1.100,00 

Consecutiva Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.350,00 

1 hora extra Acréscimo até a 7ª hora    R$ 300,00 

2 horas extras Acréscimo até a 8ª hora     R$ 650,00 

INTÉRPRETES LIBRAS/PORTUGUÊS - PORTUGUÊS/LIBRAS (para surdocegos)  

Simultânea  Até 6 horas (indivisíveis) 2 guias-intérpretes 
Até  

R$ 2.400,00 

Simultânea Até 1 hora 1 guia-intérprete R$ 1.500,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 300,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 600,00 

Consecu tiva  (em 

conferência) 
Até 6 horas (indivisíveis) 2 guias-intérpretes 

Até  

R$ 3.000,00 

Consecutiva Até 1 hora 1 guia-intérprete R$ 1.200,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 300,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 600,00 

INTÉRPRETES GESTUNO/PORTUGUÊS - PORTUGUÊS/GESTUNO2 

                                                           
1 Fonte: SINDICATO NACIONAL DOS TRADUTORES: http://sintra.org.br/site/valores_libras_sup.htm Acesso em 20 
ago. 2012. 
2 Língua Internacional de Sinais. 
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Simultânea  Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes 
Até  

R$ 2.400,00 

Simultânea Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.500,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 300,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 600,00 

Consecutiva (em 

conferência) 
Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes 

Até  

R$ 3.000,00 

Consecutiva Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.200,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 300,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 600,00 

INTÉRPRETES ASL/Português - Português/ASL 3 

Simultânea  Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes 
Até  

R$ 2.400,00 

Simultânea Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.500,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 300,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 600,00 

Consecutiva  (em 

conferência) 
Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes 

Até  

R$ 3.000,00 

Consecutiva Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.200,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 300,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 600,00 

INTÉRPRETES PORTUGUÊS/PORTUGUÊS ORAL (PARA LEITURA LABIAL)  

Simultânea  Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes 
Até:  

R$ 1.760,00 

                                                           
3 Língua de Sinais na Língua Inglesa (American Signal Language). 
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Simultânea Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.100,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 220,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 440,00 

Consecutiva (em 

conferência) 
Até 6 horas (indivisíveis) 2 intérpretes 

Até:  

R$ 1.760,00 

Consecutiva Até 1 hora 1 intérprete R$ 1.100,00 

1 hora extra 
Acréscimo até a 7ª hora ou 

fração 
   R$ 220,00 

2 horas extras 
Acréscimo até a 8ª hora ou 

fração 
   R$ 440,00 

INTERPRETAÇÃO NA ÁREA EDUCACIONAL (INTÉRPRETES EDUC ACIONAIS)  

Ensino 

Fundamental  
Até 4 horas (indivisíveis)  1 intérprete R$ 80,00 

Ensino Médio  Até 4 horas (indivisíveis)  1 intérprete R$ 120,00 

Superior  Até 4 horas (indivisíveis)  1 intérprete R$ 200,00 

Mestrado e 

Doutorado  
Até 4 horas (indivisíveis)  1 intérprete R$ 400,00 

TRADUÇÃO / VERSÃO (ESCRITA)  

Tradução  por palavra de português para Libras em Sign Writing R$ 0,32 

Tradução literária  
por lauda com 30 linhas 

x até 70 caracteres com 

espaço por linha (igual a 

cerca de 2.100 

caracteres por página, 

com espaços) 

de português para Libras em Sign Writing 

(direitos autorais à parte) 
R$ 48,00 

Tradução de outro 

idioma*  

de um idioma estrangeiro* para Libras em 

Sign Writing (direitos autorais à parte) 
R$ 84,00 

de um idioma estrangeiro* para ASL em 

Sign Writing (direitos autorais à parte) 
R$ 91,20 

Versão  

por signo 

de Libras em Sign Writing para o 

português 
R$ 0,36 

Versão para 

idioma 

de Libras em Sign Writing para um idioma 

estrangeiro* 
R$ 0,63 
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estrangeiro  

de ASL em Sign Writing para o português R$ 0,68 

* Valores referentes aos serviços prestados em ingl ês e espanhol. Outros idiomas, 

considerados raros, estão sujeitos a outros preços.  

Revisão de Tradução/Versão Escrita : 50% do valor da tradução/versão  

INTERPRETAÇÃO DE MULTIMÍDIA  

Transcrição em áudio  
Até 60 minutos em VHS ou 

DVD 

De Libras para português R$ 380,00 

De Libras para idioma estrangeiro* R$ 480,00 

Interpretação  
Até 60 minutos em VHS ou 

DVD 

De Libras para português R$ 570,00 

De Libras para idioma estrangeiro* R$ 720,00 

Vídeos para televisão, VHS ou DVD por minuto de pro jeção 

(diálogos e/ou narração):  

Mínimo 15 minutos em VHS 

ou DVD  

Interpretação em tela com roteiro original completo (sem marcação 

de tempo) 
R$ 12,50 

Interpretação em tela sem roteiro original (sem marcação de tempo) R$ 22,50 

Interpretação em tela com marcação de tempo, acrescentar: 30% 

Filmes técnicos, de treinamento ou documentário, acrescentar: 40% 

Versão, acrescentar: 70% 

* Valores referentes aos serviços prestados em inglês e espanhol. Outros idiomas, considerados 

raros, estão sujeitos a outros preços. 

TRADUÇÃO PARA DUBLAG EM* 

Transcrição em áudio  
Até 60 minutos em VHS ou 

DVD 

De Libras para português R$ 760,00 

De Libras para idioma estrangeiro** R$ 960,00 

Interpretação  
Até 60 minutos em VHS ou 

DVD 

De Libras para português R$ 1.140,00 
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De Libras para idioma estrangeiro** R$ 1.440,00 

Vídeos para televisão, VHS ou DVD por minuto de pro jeção 

(diálogos e/ou narração):  

Mínimo 15 minutos em 

VHS ou DVD  

Interpretação em tela com roteiro original completo (sem marcação de 

tempo) 
R$ 25,00 

Interpretação em tela sem roteiro original (sem marcação de tempo) R$ 45,00 

Interpretação em tela com marcação de tempo, acrescentar: 30% 

Filmes técnicos, de treinamento ou documentário, acrescentar: 40% 

Versão, acrescentar: 70% 

* Para cinema ou TV, VHS ou DVD ou BD, dadas as condições acima. 

** Valores referentes aos serviços prestados em inglês e espanhol. Outros idiomas, considerados 

raros, estão sujeitos a outros preços. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 - O pagamento correspondente aos serviços prestados terá valores variáveis, respeitando os valores 

máximos estabelecidos. Dependerá ainda dos requisitos técnicos exigidos para o serviço, e do recurso 

disponível. Será selecionado para prestar o serviço, o CREDENCIADO que atender aos critérios 

técnicos para realizá-los e que apresente o menor preço entre os CREDENCIADOS consultados. Será 

considerado ainda um sistema de rodízio entre os CREDENCIADOS.  
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ANEXO II 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE M INDUSTRIAL – SENAI-

PR e do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR. 

 

A Empresa/Profissional (nome)______________________ com sede e foro na __________________________ 

(rua, bairro, cep etc) da cidade de _____________ Estado ___________ por seu representante Sr(a). 

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

Tradutores e/ou Intérpretes  para o SESI/SENAI-PR, do idioma _________ para o idioma____________ e vice-

versa. 

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

de Tradutores e Intérpretes nº. 655/2016, e do Pedido de Compras – PED  que serão encaminhadas previamente.  

 

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

 

 

 

Meus contatos são: 

Telefone Fixo: 

Telefone Celular: 

E-mail: 

Atenciosamente 

 

Curitiba,     de                 de 20XX. 

 

 

 

_____________________________________________ 

          NOME E ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

 

À COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAG EM INDUSTRIAL – SENAI-

PR e do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR 

 

 

Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUTORES e INTÉRPRETES – N°  655/2016 

 

A Empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, Inscrição Municipal n.º 

____________________ propõe a essa entidade o credenciamento de Tradutores e Intérpretes, acima referenciado.    

 

DECLARAMOS QUE: 

 

I) Nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com material de consumo, deslocamentos, 
refeições, hospedagem, 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 Anexo I deste regulamento de credenciamento, deduzidos os encargos legais nele previstos. 

IV) 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. 
 

V) 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 IV 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

T.C. N.º ________/20XX 

PROCESSO Nº.  

 

Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CREDENCIANTE o 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI -PR, inscrito no CNPJ 

03.776.284/0001-09 e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ sob 

03.802.018/0001-03; ambos com sede à Avenida Cândido de Abreu, 200 -  80530-902 – Centro Cívico – 

Curitiba – Paraná e de outro, como CREDENCIADO, ______________________, inscrito no CNPJ/CPF 

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 

I – O objeto do presente Termo de Credenciamento refere-se à prestação de SERVIÇOS DE 
TRADUÇÃO e INTÉRPRETES, constantes no Regulamento de Credenciamento nº. 655/2016. A 
Credenciada está habilitada a prestar serviços no IDIOMA  Espanhol  para português e vice-versa, nas 
modalidades da escrita e simultânea, previstas no Edital. 
 

II – É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº. 655/2016 e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

I – O presente contrato, no concernente a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelos 

Diretores do SESI/SENAI-PR, no Processo Interno nº.1962/2016, consoante documentação respectiva, 

integrante deste. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

I - Atender aos Pedidos de Compras – PED, previamente encaminhados pelo SESI/SENAI-PR, de 

acordo com os prazos indicados.  

III - Emitir a nota fiscal / fatura especificando a Unidade SESI ou SENAI 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 Pedido de Compras – PED e indicando os 

serviços realizados pormenorizadamente.  

6.17 IV - 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 
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prestem serviços ao SESI/SENAI-PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços 

caso os tenha, bem como as respectivas retenções tributárias.  No caso da Empresa Optante pelo 

Simples, deverá ser apresentada em forma original a “declaração do simples nacional” juntamente com a 

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

A Nota Fiscal deverá ser preenchida por as seguintes informações: 

6.17.1.1.1 Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos do artigo 

148 da IN/MPS/SRF nº 03, de 14/07/2005; 

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

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

6.17.1.1.4 Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação 

vigente; 

6.17.1.1.5 Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, 

exclusas contas de poupança. 

V - A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá ser emitida sempre entre os dias 01 e 20 de 

cada mês . 

VI - 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. 

VII - Comunicar ao Gestor do SESI/SENAI-PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse 

credenciamento.  

VIII - Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações 

de boa técnica, norma e legislação.  

IX- Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos 

que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços.  

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

XI - Responsabilizar-se pela fidedignidade dos textos traduzidos referentes ao documento original.  

XII - Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação.  

XIII - Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 

manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços.  

XIV - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de 

interesse do SESI-SENAI-PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos 

serviços.  

XV - Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI-SENAI-PR, cujas 

reclamações se obriga a atender.  

 

OBRIGAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

I - Nomear um Gestor para esse Credenciamento que será o responsável pelo relacionamento e 

informações entre as partes.  
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II - Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados no Anexo I deste 

regulamento, em até 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/SENAI-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 Pedido de Compras – PED. 

IV - Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado.  

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

VI - Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias a execução dos 

serviços de tradução.  

VII - 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.  

VIII - Caso haja necessidade de deslocamentos para outros municípios, estados ou países para a 

realização dos serviços, o SESI/SENAI-PR reembolsará as despesas com hospedagem e transporte, 

mediante prestação de contas dentro de limites e condições estabelecidos em Norma Interna do 

SESI/SENAI-PR, relativa a viagens dos seus funcionários. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

I – O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento é pelo período de 12 (doze)  meses , 

podendo, por decisão do SESI/SENAI-PR, ser prorrogado, mediante termo aditivo.  

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO  

I – Os preços serão em conformidade com a Tabela do Anexo I do Regulamento de Credenciamento e 

com o Pedido de Compras – PED.  

 

CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à 

retenção na fonte, quais sejam:  

a) INSS – retenção de 11% sobre o total da nota fiscal de prestação de serviço, conforme determinado 

na Instrução Normativa do MPS/SRF n° 03, de 14/07/2 005 e suas respectivas alterações (artigos 92 – 

inciso VI, 143, 144 e 146 – inciso XXIII); Caso a credenciada atenda ao disposto no artigo 148 da 

respectiva Instrução Normativa quanto à dispensa da retenção do INSS, a mesma deverá encaminhar, a 

cada nota fiscal de prestação de serviço, uma declaração mencionando a base legal da dispensa da 

respectiva retenção na fonte, devidamente assinada pela representante legal, (a assinatura deverá estar 

identificada com nome e CPF do responsável) 

b) IR – retenção de 1,5% conforme Decreto n° 3000/99, artigo 647; 
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c) PIS/COFINS/CSLL – retenção de 4,65% conforme Instrução Normativa n° 459, 18/10/2004, artigo 1°, 

e suas respectivas alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 

I - 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 o u contratar com 

o Sistema FIEP por prazo não superior a 2 (dois) an os , nas formas adiante especificadas. 

II - 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. 

III - 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. 

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

V - 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-SENAI-PR. 

VI - Aos credenciados que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do objeto deste processo, comportarem-se de modo 

inidôneo, deixarem de entregar documentação exigida, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude 

fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as sanções previstas nos itens II e III cumulado com o 

item V, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SESI-SENAI-PR. 

VII - As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

VIII- As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

I – O presente credenciamento poderá ser rescindido, bastando para tanto a notificação à parte com 

antecedência de 30 (trinta) dias. 

II – Os casos de rescisão do Termo serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado à 

prévia e ampla defesa. 

III – A rescisão motivada por inadimplemento de uma das partes acarretará a esta à aplicação das 

penalidades previstas na cláusula Sétima -  Sanções e Penalidades. 

 

CLÁUSULA NONA  - DAS RESPONSABILIDADES 

I – Este contrato não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo o CREDENCIADO 

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

SESI/SENAI-PR. 
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II – O SESI/SENAI-PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária e securitária, e decorrentes da execução do presente 

contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, ao CREDENCIADO. 

III – O CREDENCIADO manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA Tradução Juramentada 

I- Para documentação onde haja a necessidade de uma comprovação legal, será solicitando uma 

tradução juramentada/tradução pública. Esta tradução é fornecida somente impressa e no mínimo em 

duas vias (ou mais se forem solicitadas pelo CREDENCIANTE), uma é entregue ao CREDENCIANTE e 

a outra é arquivada em livros conservados pelo CREDENCIADO.  

 
II – A tradução deverá ser feita por um Tradutor Público inscrito na Junta Comercial. 
 
III – O valor cobrado será por laudas e usada uma tabela específica da Junta Comercial constante no 

seguinte endereço eletrônico: http://www.juntacomercial.pr.gov.br/arquivos/File/Tabela_emolumentos.pdf 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GESTOR 

O SESI/SENAI-PR nomeia como Gestora do presente Termo de Credenciamento a (será designado no 

ato do Credenciamento). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

I – As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 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 xxxxx de 20xx. 

  

   

                   CREDENCIANTE 
 
 

 
  

CREDENCIADO 
 
 
 
   

TESTEMUNHAS: 

 

 

 
 

 

Nome: 
CPF: 

 Nome: 
CPF: 

 


