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O SESI/PR – Serviço Social da Indústria  e o SENAI-PR – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial,  adiante designados simplesmente SESI/PR e SENAI/PR, ambos com sede na Avenida 

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

CREDENCIAMENTO DE PESQUISADORES PARA OS OBSERVATÓRI OS SESI/SENAI, com 

observância às condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 

1.1 O presente regulamento tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas 

especializadas em PESQUISA, nas características exigidas neste regulamento e seus Anexos. 

1.2 O presente credenciamento tem por escopo montar um Banco de Pesquisadores para atender as 

necessidades de pesquisa dos Observatórios do SESI/SENAI-PR. 

1.3 Os CREDENCIADOS integrarão o Cadastro de Pesquisadores, e poderão ser chamados para prestar 

serviços quando houver demanda do SESI/SENAI. 

1.4 O credenciamento não gera para cadastrados qualquer direito de contratação, tendo como objetivo, tão 

somente, a construção de um banco de CREDENCIADOS. 

 

2 PRAZO DE VIGÊNCIA  

O prazo de vigência deste instrumento será até dia 20/03/2015. 

 

3 PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1 Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no item 4 deste regulamento, no 

CAMPUS DA INDUSTRIA - OBSERVATÓRIO SESI/SENAI-PR , na Avenida Comendador Franco, nº. 

1341 – 80215-090 – Jardim Botânico – Curitiba, Paraná. As informações poderão ser obtidas pelos 

telefones: (41) 3271-7505 com o Sr. Adriano Anjos de Sousa ou pelo e-mail adriano.sousa@pr.senai.br, 

pelo telefone (041) 3271-7634 com o Sr. Sidarta Ruthes de Lima ou pelo e-mail sidarta.lima@pr.senai.br 

ou com a Sra. Ariane Hinça Schneider pelo telefone (41) 3271-7446 ou pelo e-mail 

ariane.hinca@fiepr.org.br. 

3.2 Como critérios de credenciamento os futuros pesquisadores deverão apresentar documentos 

solicitados neste edital, realizar uma prova escrita e fazer entrevista com o gestor do contrato. 

3.3 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato, os dirigentes ou empregados do Sistema 

FIEP.  

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

regulamento, o SESI/SENAI-PR emitirá Certificado de Qualificação, conforme Anexo VI. 

3.5 Se não houver demanda pelo prestador de serviço o seu processo será arquivado na unidade, não 

sendo o SESI/SENAI PR obrigados a solicitar os serviços do credenciado na ausência de demanda. 

3.6 O SESI/SENAI-PR não estão obrigados a solicitar os serviços da empresa credenciada. 
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3.7 A escolha da empresas e/ou pessoa física credenciada será feita pelo usuário do serviço levando em 

consideração a expertise comprovada. 

3.8 Os PESQUISADORES credenciados ficam obrigados a manter as mesmas condições de cadastro 

quando da celebração do termo de credenciamento. 

 

4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO: 

4.1 Para ser credenciado, o Pesquisador Pessoa Jurídica  deverá apresentar a seguinte documento na 

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

legalmente constituído). Excepcionalmente e, apenas em processos de credenciamento, os técnicos 

responsáveis pela recepção dos documentos poderão conferir cópias simples com seus respectivos 

originais, devendo informar, na cópia simples autenticada, a frase “conferido com o original” 

(preferencialmente mediante carimbo), nome completo, matrícula e assinatura (preferencialmente 

mediante carimbo), a fim de conceder validade ao documento: 

a) Solicitação de credenciamento, conforme Anexo II; 

b) Comprovante de Inscrição no CNPJ (a atividade do objeto do contrato constante no cadastro nacional 

deverá ser convergente ao objeto do credenciamento). 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da 

União. 

d) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 

f) Certidão Negativa de Débito do INSS (CND). 

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 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 serviço para profissionais 

autônomos. Para os casos de profissionais indicados sócios, tal situação será verificada no Estatuto Social 

da empresa. 

m) Cópia autenticada dos diplomas de graduação, especialização, mestrado ou doutorado ou certificado 

de conclusão do (s) mesmo (s) da pessoa que prestará o serviço. 

n) Cópia do Currículo Lattes para o pesquisador vinculado a empresa que prestará o serviço. 
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o) Declaração informando o banco, agência e conta corrente pessoal jurídica em nome da empresa 

credenciada. 

p) Além destes documentos, a credenciada PESSOA JURÍDICA 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 Para ser credenciado o profissional Pessoa Física  deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Solicitação de credenciamento, conforme Anexo II; 

b) Cópia da Carteira de Identidade. 

c) Cópia do CPF. 

d) Cópia autenticada dos diplomas de graduação, especialização, mestrado ou doutorado ou certificado 

de conclusão do (s) mesmo (s). 

e) Cópia do Currículo Lattes. 

f) Cópia do comprovante de endereço. 

g) Cópia da inscrição no PIS. 

h) Alvará de constando atividade convergente ao objetivo do credenciamento, com comprovante de 

pagamento do ISS (se possuir). 

i) Dados bancários (cópia do cartão ou comprovante bancário). 

 

5. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

5.1 Entregar relatório de horas e de produção de pesquisa impressos (conforme modelo anexos III e IV 

respectivamente) e o resultado de pesquisa em CD, para liberação dos pagamentos. 

5.2 As notas fiscais deverão ser emitidas e entregues entre os dias 01 e 19 de cada mês. 

a) 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. A Nota Fiscal deverá ser preenchida com as 

seguintes informações: 

I. Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos da Instrução normativa 

RBF nº 971 de 13/11/2009; 

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

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

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

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

poupança. 



 
 
 
 

Processo nº. 864/2013 
RETIFICAÇÃO I  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI/SENAI-PR Nº. 208/2013  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISADORES 

 
 

4/18 
 
 
 

5.3 Quando pessoa física, assinar o recibo de pagamento ao autônomo (RPA) emitido pela equipe 

administrativa do Observatório SESI/SENAI.  

5.4 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. 

5.5 Quando pessoa física se optante do pagamento de ISS, entregar o comprovante de pagamento em 

conjunto com o relatório de horas. 

5.6 Ceder os direitos autorais dos trabalhos realizados no âmbito do contrato para o SESI/SENAI-PR 

Paraná, ou outra instituição para a qual estas estejam prestando serviço. 

5.7 É de responsabilidade do pesquisador a integridade do conteúdo pesquisado, conforme legislação da 

propriedade intelectual nacional (processos de plagio, cópia indevida e demais infrações).  

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

credenciamento. 

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

boa técnica, norma e legislação. 

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

fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

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

5.12 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, bem como dos materiais produzidos na pesquisa. 

 

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 deste regulamento, em até 30 

(trinta) dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal à aprovação da despesa reclamada 

pelo credenciado. 

6.3 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. 

6.4 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

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

6.6 Disponibilizar material de suporte para a pesquisa. 
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7. HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

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

Anexos, oportunizada defesa prévia. 

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

serviços realizados. 

7.3 Designar ou substituir outro profissional cuja capacidade técnica era condição imprescindível de 

credenciamento, sem apresentar ao SESI-SENAI/PR os documentos descritos no item 4 deste 

Regulamento. 

7.4 Em caso de inobservância das cláusulas de proteção aos direitos autorais de materiais didáticos e de 

sigilo. 

 

8. SANÇÕES E PENALIDADES 

8.1 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/SENAI-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/SENAI-PR, 

a rescisão do ajuste. 

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

8.3 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/SENAI-PR. 

8.4 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. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

 

9. PREÇO E FORMA  

9.1 Os valores para cada tipo de credenciado estão discriminados no Anexo I do edital; 

9.2 No caso de viagens necessárias a prestação de serviço, as despesas do credenciado serão de 

responsabilidade do SESI/SENAI-PR (despesas com transporte, traslado e hospedagem seguirão 
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normativa de serviço interno SESI/SENAI-PR NG 007/08); Quanto à alimentação haverá ressarcimento de 

notas de refeição de até R$ 120,00 reais por dia, para viagens fora do estado e R$ 80,00 por dia para 

viagens dentro do estado; Ficará a cargo do SESI/SENAI-PR a aquisição de seguro de viagem e locação 

de carro para os deslocamentos necessários na execução da prestação do serviço. Estas despesas não 

farão parte do valor hora do credenciado. As despesas de viagens aqui tratadas, somente serão 

ressarcidas quando o deslocamento for acima de 70km. 

9.3 Fica sob responsabilidade do SESI/SENAI-PR o pagamento de inscrição em palestras, cursos, 

workshops, simpósios, seminários, feiras e congressos, bem como o ressarcimento de despesas 

(transporte, traslado, seguro e alimentação) para participação do credenciado no respectivo evento de 

interesse ao projeto vinculado. O ressarcimento será realizado desde que a participação seja autorizada 

com antecedência e o objetivo seja instrumento que auxilie no trabalho a ser realizado.  

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O presente edital terá vigência de 12 meses a contar de sua publicação, podendo ser 

prorrogado. 

10.2 O SESI/SENAI-PR poderão alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, 

desde que justificado. 

10.3 O contrato (Anexo V ) que será firmado não implica em nenhum vínculo trabalhista ou 

previdenciário, tendo o CREDENCIADO responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços 

prestados, em nada correlacionado com o SESI/SENAI-PR. 

10.4 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. 

10.5 A existência de pessoas jurídicas e pessoas físicas credenciadas, não obriga o SESI/SENAI-

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

 

 

 

Curitiba, 07 de julho de 2014. 

 

 

Ovaldir Nardin 
Superintendente Corporativo do Sistema FIEP 
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ANEXO I 

TABELAS COM EXIGÊNCIAS, REQUISITOS E VALORES POR HO RA  

CREDENCIAMENTO DE PESQUISADORES – SESI/SENAI-PR 

FUNÇÃO PESQUISADOR 

PERFIL REQUISITOS 

HORAS 

ESTIMADAS DE 

CONTRATAÇÃO 

 
Formação nas áreas do 
conhecimento: Ciências 

Sociais, Sociais Aplicadas,  
Exatas, da Terra, Saúde e 
Biológicas. Dinâmica de 

produção científica – 
constância na produção de 

artigos científicos. 
 

 
Prática de pesquisa, domínio de 
produção escrita, experiência em 

tabulação e análise de dados, 
facilidade na sistematização de 

conhecimentos, utilização das normas 
da ABNT. Participação nas atividades 

operacionais do projeto que o 
pesquisador estiver inserido. 

 

Observatório SESI 
– até 2.000 

horas/ano por 
credenciado. 
Observatório 

SENAI – até 2.000 
horas/ ano por 
credenciado. 

 

 
FUNÇÃO DESIGNER GRÁFICO 

PERFIL REQUISITOS 

HORAS 

ESTIMADAS DE 

CONTRATAÇÃO 

Formação em Design 
Gráfico, Desenho Industrial, 

Comunicação Social 
(habilitação em Jornalismo 

ou Publicidade e 
Propaganda), Web Designer 

e áreas afins. 
 

Domínio em diagramação, design 
editorial, design de informação 
(Infodesign), identidade visual, 

tipografia, projeto editorial e gráfico.  
Experiência em editoração de textos e 

edição de imagens, habilidade na 
elaboração de roteiros para vídeos. 
Domínio de softwares como Adobe 
InDesign, Adobe Ilustrador, Adobe 

Photoshop e Corel Draw. 
 

 
 

Observatório SESI 
– até 2.000 

horas/ano por 
credenciado. 
Observatório 

SENAI – até 2.000 
horas/ ano por 
credenciado. 

 
 
 

 
FUNÇÃO ASSESSOR DE GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

PERFIL REQUISITOS 

HORAS 

ESTIMADAS DE 

CONTRATAÇÃO 

Formação em Informática, 
Sistemas de Informação, 

Gestão da Informação, web 
designer e áreas afins. 

Prática de pesquisa, domínio de 
produção escrita, experiência em gestão 

de Blogs organizacionais, 
desenvolvimento de sites e 

monitoramento de marca, tendências em 

Observatório SESI 
– até 2.000 

horas/ano por 
credenciado. 
Observatório 
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 ambientes virtuais. Participação nas 
atividades operacionais do projeto. 

SENAI – até 2.000 
horas/ ano por 
credenciado. 

 

FUNÇÃO REVISOR DE TEXTO 

PERFIL REQUISITOS 

HORAS 

ESTIMADAS DE 

CONTRATAÇÃO 

Formação em Letras, 
Comunicação Social 

(preferencialmente com 
habilitação em Jornalismo) 

e áreas afins. 

 
Prática em revisão de texto, domínio na 
língua portuguesa e inglesa, gramática e 

semântica. 

Observatório 
SESI – até 2.000 

horas/ano por 
credenciado. 
Observatório 
SENAI – até 

2.000 horas/ ano 
por credenciado. 

 

 

TABELA DE PREÇOS  PARA PESQUISADOR, DESIGN GRÁFICO, ASSESSOR 

DE GESTÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO E REVISOR DE TEXT O. 

TABELA DE PREÇOS  VALOR POR 

HORA 

HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA 

VALOR 1 R$ 23,45 

Credenciado com Graduação 

(licenciado, bacharel ou 

tecnólogo) 

VALOR 2 R$ 24,80 
Credenciado com 

Especialização 

VALOR 3 R$ 26,75 Credenciado com Mestrado 

VALOR 4 R$ 32,10 Credenciado com Doutorado 

 

FUNÇÃO SUPORTE DE PESQUISA 

PERFIL REQUISITOS 
HORAS ESTIMADAS 

DE CONTRATAÇÃO 

Formação nas áreas do 
conhecimento: Ciências 

Sociais, Sociais 
Aplicadas, Exatas, da 

Terra, Saúde e Biológicas. 

 
Participação nas atividades 

operacionais do projeto que o 
credenciado estiver inserido que 
incluam: Mobilização de atores, 

noções de utilização das 
ferramentas do office (Word, 

Excel e Power Point), noções de 

Observatório SESI – até 
2.000 horas/ano por 

credenciado. 
Observatório SENAI – 

até 2.000 horas/ ano por 
credenciado. 
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utilização e manipulação de 
banco de dados e 

conhecimentos de pesquisa 
empírica. 

 

TABELA DE PREÇOS  PARA SUPORTE DE PESQUISA  

TABELA DE PREÇOS  VALOR POR 

HORA 

HABILITAÇÃO NECESSÁRIA  

 

VALOR 5 

 

R$ 20,33 

Suporte de Pesquisa com 

Graduação (licenciado, bacharel 

ou tecnólogo). 



 
 
 
 

Processo nº. 864/2013 
RETIFICAÇÃO I  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI/SENAI-PR Nº. 208/2013  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISADORES 

 
 

10/18 
 
 
 

ANEXO II - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

À COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE  APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

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

 

A (Empresa ou pessoa física) ________________________, inscrita no (CNPJ ou CPF)  sob n.º 

________________, Inscrição Municipal/cédula de identidade nº ____________________ propõe a essa 

entidade o credenciamento no banco de Pesquisadores. 

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

de PESQUISADORES nº. 208/2013. 

 

DECLARAMOS QUE: 

 

I) Nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas 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 e taxa de administração contratados são justos e certos, não podendo sofrer reajustes 

no prazo desse credenciamento. 

 

III) 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. 

 

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

 

Contatos: 

Telefone Fixo: _____________________ 

Telefone Celular: ___________________ 

E-mail: ___________________________ 

Curitiba,     de                 de 2013. 

 

_____________________________________________ 

          NOME / ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – RELATÓRIO DE HORAS  

 

RELATÓRIO DE HORAS – NOME  – MÊS 
DATA HORÁRIO HORAS/DIA ATIVIDADES 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL: _____ horas 

 

 

ASSINATURA: _____________________ 
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ANEXO IV – RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PESQUISA 

 

Observatório:  

Responsável:  

Pesquisador(a):  

Projeto:  

Período:  

Horas 
Trabalhadas:  

Síntese da 
Produção: 
(até 220 caracteres c/ 
espaço) 

 

  

Responsável Observatório 
(visto) 

Pesquisador 
(visto) 
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ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

T.C. N.º ________/2014 

PROCESSO Nº.  

Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CONTRATANTE , 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/residente na Rua _____________________________________ 

da cidade de ___ Estado ___, 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 presente regulamento tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas 

especializadas em PESQUISA, nas características exigidas neste regulamento e seus Anexos. 

1.2 O presente credenciamento tem por escopo montar um Banco de Pesquisadores para atender as 

necessidades de pesquisa dos Observatórios do SESI/SENAI-PR. 

1.3 Os CREDENCIADOS integrarão o Cadastro de Pesquisadores, e poderão ser chamados para 

prestar serviços quando houver demanda do SESI/SENAI. 

1.4 O credenciamento não gera para cadastrados qualquer direito de contratação, tendo como 

objetivo, tão somente, a construção de um banco de CREDENCIADOS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

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

Diretores do SESI-PR/SENAI-PR, no Processo Interno nº. 864/2013, consoante documentação 

respectiva, integrante deste. 

2.2 Fica designado como GESTOR do presente CREDENCIAMENTO por parte do SENAI/SESI PR a 

Sra. Marilia de Souza, atuante na função de Gerente de Linha de Ação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

3.1 Entregar relatório de horas e de produção de pesquisa impressos (conforme modelo anexos III e 

IV respectivamente) e o resultado de pesquisa em CD, para liberação dos pagamentos. 

3.2 As notas fiscais deverão ser emitidas e entregues entre os dias 01 e 19 de cada mês. 

3.3 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 
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serviços caso os tenha, bem como as respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ser 

preenchida com as seguintes informações: 

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

normativa RBF nº 971 de 13/11/2009; 

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. 

3.4 Quando pessoa física, assinar o recibo de pagamento ao autônomo (RPA) emitido pela equipe 

administrativa do Observatório SESI/SENAI.  

3.5 Quando pessoa física se optante do pagamento de ISS, entregar o comprovante de pagamento 

em conjunto com o relatório de horas. 

3.6 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. 

3.7 Ceder os direitos autorais dos trabalhos realizados no âmbito do contrato para o SESI/SENAI-PR, 

ou outra instituição para a qual estas estejam prestando serviço. 

3.8 É de responsabilidade do pesquisador a integridade do conteúdo pesquisado, conforme legislação 

da propriedade intelectual nacional (processos de plagio, cópia indevida e demais infrações). 

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

desse credenciamento. 

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

de boa técnica, norma e legislação. 

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

que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

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

3.13 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, bem como dos materiais produzidos na pesquisa. 

 

CLÁUSULA QUARTA– OBRIGAÇÕES DO SESI/SENAI 

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

informações entre as partes.  

4.2 Pagar ao CREDENCIADO PESSOA JURÍDICA os valores especificados deste regulamento, em 

até 30 (trinta) dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal à aprovação da 

despesa reclamada pelo credenciado. 
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4.3 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 no Termo de Credenciamento. O 

pagamento ocorrerá até o 5° dia útil do mês subsequ ente à da prestação do serviço. 

4.4 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

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

serviços. 

4.6 Disponibilizar material de suporte para a pesquisa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato é pelo período de 12 (doze) meses, podendo, por decisão do 

SESI/SENAI-PR, ser prorrogado, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO  

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

tabela de preços constante do Anexo I do edital 208/2013, em específico ao valor de R$ 

(________), a hora. 

6.2 Além deste valor, em caso de viagem, as despesas do credenciado serão de responsabilidade do 

SESI/SENAI-PR (despesas com transporte, traslado e hospedagem seguirão normativa de serviço 

interno SESI/SENAI-PR NG 007/08). Quanto à alimentação haverá ressarcimento de notas de 

refeição de até R$ 120,00 reais por dia, para viagens fora do estado e R$ 80,00 por dia para 

viagens dentro do estado. Também fica a cargo do SESI/SENAI-PR a aquisição de seguro de 

viagem e locação de carro para os deslocamentos necessários na execução da prestação do 

serviço. Estas despesas não farão parte do valor hora do credenciado. As despesas de viagens 

aqui tratadas, somente serão ressarcidas quando o deslocamento for acima de 70 km e tiver como 

ponto de origem o Município de Curitiba/PR.  

6.3 Fica sob responsabilidade do SESI/SENAI-PR o pagamento de inscrição em palestras, cursos, 

workshops, simpósios, seminários, feiras e congressos, bem como o ressarcimento de despesas 

(transporte, traslado, seguro e alimentação) para participação do credenciado no respectivo 

evento de interesse ao projeto vinculado. O ressarcimento será realizado desde que a participação 

seja autorizada com antecedência e o objetivo seja instrumento que auxilie no trabalho que está 

sendo realizado. 

 

CLÁUSULA SETIMA – HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

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

demais Anexos, oportunizada defesa prévia. 
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7.2 Negligência, imprudência, descumprimento de prazos, e problemas relacionados à qualidade dos 

serviços realizados. 

7.3 Designar ou substituir outro profissional cuja capacidade técnica era condição imprescindível de 

credenciamento, sem apresentar ao SESI-SENAI/PR os documentos descritos no item 4 deste 

Regulamento.Em caso de inobservância das cláusulas de proteção aos direitos autorais de 

materiais didáticos e de sigilo. 

 

CLÁUSULA OITAVA– SANÇÕES PENALIDADES  

8.1 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. 

8.2 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/SENAI-PR, a rescisão do 

ajuste. 

8.3 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. 

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

8.5 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. 

8.6 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. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

 

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em 

parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

10.1 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. 



 
 
 
 

Processo nº. 864/2013 
RETIFICAÇÃO I  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI/SENAI-PR Nº. 208/2013  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISADORES 

 
 

17/18 
 
 
 

10.2 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. 

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

qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GESTOR 

O SESI/SENAI-PR nomeia como Gestor(a) do presente credenciamento o(a) Sr(a). Xxxx. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxx de 20xx 

 

 

 

 

CREDENCIANTE 

 

 

 

CREDENCIADO 

 
 
TESTEMUNHAS:      
     
NOME                   NOME 
CPF:         CPF:  
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ANEXO VI – CERTIFICADO DE CREDENCIMENTO SESI/SENAI PR 

 

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO SESI/SENAI 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 XXXXX, em específico para os projetos de 

pesquisa abertos pelo Observatórios SESI/SENAI-PR, uma vez que atende a todos os requisitos 

constantes do Edital de Credenciamento nº 208/2013. Este certificado de credenciamento terá validade de 

1 (um) ano a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado. 

 

 

__________________, ______ de _________________ de 20__. 

 

______________________________ 

Observatórios SESI/SENAI 

 

 

 

1ª via – credenciada 

2ª via – protocolo contendo a documentação da credenciada 


