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AVISO DE RETIFICAÇÃO VI 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 206/2013 

 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna pública RETIFICAÇÃO  referente ao edital de licitação 

acima relacionado, conforme segue: 

 

1) Inclui-se o subitem 4.3 no Preambulo do Edital, te ndo como texto:  

4.3 REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO – MEI:  

Para ser CREDENCIADO, o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 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) 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; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, da sede da empresa; 

f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, da sede da empresa, fornecida pela Prefeitura Municipal. 

O MEI deverá se cadastrar na Prefeitura de seu município. 

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 

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) 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. 
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2) Deixam de fazer parte da relação de cursos previ sta no Anexo I – especificação dos cursos, Edital e 
Retificações, os seguintes itens: 

 
� Circuito de Palestras 

� Curso de CIPA 

Observação : O Circuito de Palestras esta composto no Edital 1155/2013 e o Curso de CIPA esta composto no 
Edital 174/2013. 

 
 

3) Inclui-se na relação de cursos prevista no Anexo  I – especificação dos cursos, Edital e Retificações , os 
seguintes itens: 

 
 

Área de 
Atuação  

Curso  
CH 

prevista  
Formação Mínima  Experiência Mínima  

Qualidade 
de Vida 

Conscientização e Uso Correto de 
EPI’s 

3h 

Curso técnico de 
nível médio ou 

superior na área 
correlata. Curso 
técnico de nível 

médio ou superior 
na área correlata. 

Curso técnico de 
nível médio ou 

superior na área 
correlata. Curso 
técnico de nível 

médio ou superior na 
área correlata. 

 
Área de 
Atuação  

Curso  
CH 

prevista  
Formação Mínima  Experiência Mínima  

Educação 

O Caminho da Profissão  

(Conteúdo: Relações Interpessoais; 

Saúde e Segurança no Trabalho; 

Meio Ambiente; Ética e Cidadania) 48 h 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. Curso 
técnico de nível 
médio ou superior 
na área correlata.  

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. Curso 
técnico de nível 
médio ou superior na 
área correlata.  

Área de 
Atuação Curso 

CH 
prevista 

Formação Mínima  Experiência Mínima  

Educação 

Mulheres Inventando Moda  

(Conteúdo: Relações Interpessoais; 

Saúde e Segurança no Trabalho; 

Meio Ambiente; Ética e Cidadania) 48 h 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. Curso 
técnico de nível 
médio ou superior 
na área correlata.  

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. Curso 
técnico de nível 
médio ou superior na 
área correlata.  

 
 

4) Altera-se na relação de cursos prevista no Anexo  I – especificação dos cursos, Edital e Retificaçõe s, 
os seguintes itens: 

Área de 
Atuação 

Curso 
CH 

prevista 

Formação 
Mínima 

Experiência Mínima 

Educação 
Redação e Produção de 

Textos 
108h 

Licenciatura 
em Letras / 
Português 

e/ou 
Pedagogia 

Ter ministrado aulas para jovens e 
adolescentes. Experiência no trabalho 

com projetos sociais. Flexibilidade 
para trabalhar com jovens desde o 
ensino fundamental até o ensino 

médio. 

Educação Oficina Gramática 108h 

Licenciatura 
em Letras / 
Português 

e/ou 
Pedagogia 

Ter ministrado aulas para jovens e 
adolescentes. Experiência no trabalho 

com projetos sociais. Flexibilidade 
para trabalhar com jovens desde o 
ensino fundamental até o ensino 

médio. 
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5) O Anexo V, passa a ter a seguinte redação: 
 
 

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 206/2013 
PROCESSO N.º: XXXX/XX 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/XX 
 

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

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA , inscrito no CNPJ sob n.º __________________, com sede em 

____________ Paraná, sito à Rua (endereço completo), e, de outro, como CONTRATADA, 

______________________, inscrita no CNPJ/CPF nº. ____________________, com sede na 

Rua/Cidade/Estado _____________________________________, todos 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 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: 

__________________________________________________________________________________

______. 

II – É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº. 206/2013 e seus Anexos. 

III – O Contrato de Cessão de Direitos Autorais firmado nesta ocasião é parte integrantes do presente 

Termo de Credenciamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

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

Diretores Superintendente e Regional do SESI-PR, no Processo Interno nº. 842/2013 consoante 

documentação correspectiva, integrante deste. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

São obrigações da CREDENCIADA 

I. 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 no sistema WBC – 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. 

II. Cumprir o disposto no contrato de licença de direitos autorais - Anexo. 

III. 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; 
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b) Registros de frequência e avaliação dos alunos; 

c) Documentação escolar referente ao nível de ensino Educação Continuada solicitado pela Unidade, 

quando aplicável; 

d) 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; 

IV. 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. 

V. 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. 

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

cada mês. 

VII. 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. 

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

credenciamento. 

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

de boa técnica, norma e legislação. 

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

que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

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

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

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

subcontratação. 

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

manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços. 

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

reclamações se obriga a atender. 

XVII. 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 nos termo de credenciamento.   

 

OBRIGAÇÕES DO SESI-PR 

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

informações entre as partes. 

II. Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados no Anexo II deste 

regulamento, em até 30 (trinta) 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. 

III. 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. 

IV. Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

V. Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias a execução dos 

serviços de tradução . 

VI. 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. 

VII. 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 

I – 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 PAGAM ENTO 

I - Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento o Credenciado será remunerado conforme 

tabela de preços constante do Anexo II do edital 206/2013, em específico ao valor de R$ (________), a 

hora aula, totalizando o montante de R$ (__________). 



 

 6 / 10

II – Para elaboração de materiais didáticos, quando aplicável, será utilizada o mesmo valor da hora 

aula conforme Anexo II do Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA- 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 ) 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. 

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

III - 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. 

IV - 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. 

V - 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 

I - O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 30 (trinta) 

dias corridos de antecedência. 

II - O credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do 

item 8 do Regulamento. 

III – O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá nos moldes do item 7 do Regulamento nº 206/2013. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

I – 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. 

II – 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. 

III – A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento. 
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CLÁUSULA NONA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

I– A  CREDENCIADA,  tanto PESSOA JURÍDICA quanto seus SÓCIOS / FUNCIONÁRIOS / 

CONSULTORES ASSOCIADOS ficam proibidos de utilizar os materiais destinados aos Treinamentos, 

Consultorias e ações de desenvolvimento em proveito próprio ou em serviços prestados para outros 

clientes. Tais materiais didáticos, formulários e apostilas são de uso exclusivo para os programas 

desenvolvidos pelo CREDENCIANTE. 

Parágrafo único: Entende-se como utilização a veiculação oral e escrita, bem como a reprodução dos 

materiais em meio digital, imagem, voz, audiovisual, reprográfico ou em qualquer mídia ou suporte 

conhecido até a presente data, seja no Brasil ou no exterior. 

II – A eventual necessidade de utilização destes materiais deverá ser solicitada ao CREDENCIANTE a 

qual analisará o pedido e, caso aprovado, firmará com a CREDENCIADA  o respectivo termo de 

Cessão de Direitos Autorais/Intelectuais, nos termos da Lei Federal nº 9610/1998.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO 

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-PRIMEIRA – FORO 

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) 

CREDENCIADA: 

(nome e cargo) 

TESTEMUNHAS: 

Nome: CPF: Nome: CPF: 
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6) O Anexo VI, passa a ter a seguinte redação: 
 

ANEXO VI  

MINUTA DO CONTRATO DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 

 

ANEXO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XX/XXXX 
PROTOCOLO Nº XXX/XXX 
EDITAL Nº 206/2013 
 
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, _________________________, 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. 

Parágrafo Primeiro: 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. 

Parágrafo Segundo: 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 
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encaminhar solicitação de autorização por escrito à Gerência de Educação do SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA – Departamento Regional do Paraná , SESI/PR. 

Parágrafo Terceiro: 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. 

Parágrafo Quarto: 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁR IO 

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 DECORRE NTES 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 – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

I– A  CREDENCIADA,  tanto PESSOA JURÍDICA quanto seus SÓCIOS / FUNCIONÁRIOS / 

CONSULTORES ASSOCIADOS ficam proibidos de utilizar os materiais destinados aos Treinamentos, 
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Consultorias e ações de desenvolvimento em proveito próprio ou em serviços prestados para outros 

clientes. Tais materiais didáticos, formulários e apostilas são de uso exclusivo para os programas 

desenvolvidos pelo CREDENCIANTE. 

Parágrafo único: Entende-se como utilização a veiculação oral e escrita, bem como a reprodução dos 

materiais em meio digital, imagem, voz, audiovisual, reprográfico ou em qualquer mídia ou suporte 

conhecido até a presente data, seja no Brasil ou no exterior. 

II – A eventual necessidade de utilização destes materiais deverá ser solicitada ao CREDENCIANTE a 

qual analisará o pedido e, caso aprovado, firmará com a CREDENCIADA  o respectivo termo de 

Cessão de Direitos Autorais/Intelectuais, nos termos da Lei Federal nº 9610/1998.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

I - 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. 

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

 

CLÁUSULA OITAVA: DO FORO 

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: 

 
 

As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 

Curitiba, 10 de junho de 2015. 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI-PR 

 


