
 
 

 

RETIFICAÇÃO II 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2015 – REGULAMENTO DE 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇ ÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

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

licitação acima relacionado, conforme segue: 

1) INCLUI-SE O ITEM 4.3 ao edital: 

 
4.3 REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO – MEI: 

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) 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. 

2) ALTERA-SE A REDAÇÃO DO ITEM 10 DO EDITAL:  

Onde se lê: 

 

10. 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) Determinado na Instrução Normativa do MPS/SRF n° 0 3, INSS – retenção de 11% sobre o total da nota 

fiscal de prestação de serviço, conforme de 14/07/2005 e suas respectivas alterações (artigos 92 – inciso 

VI, 143, 144 e 146 – inciso XXIII); quando a credenciada atender 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° 3000/9  9, 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; 

d) ISS – deverá ser observada a 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. 

 

LEIA-SE: 

 

10. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS  

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que eventualmente 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, deverão apresentar, anexa a cada Nota Fiscal, declaração devidamente assinada pelo 

representante legal, contendo nome e CPF do mesmo (declaração do antigo Simples Federal, alterada sua 

base legal). 

As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 

Curitiba, 06 de maio de 2015. 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Super intendente do SESI/PR 

 

 


