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

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

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, com observância às condições estabelecidas 

neste Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 

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

atuar como instrutores de cursos livres nas categorias descritas no ANEXO I e como instrutores dos Clubes 

Colégio Sesi, que se referem à prestação de atividades educativas e recreativas complementares por meio de 

oficinas e projetos diversificados que têm como objetivo aprimorar e desenvolver as habilidades e competências 

dos alunos em todos os âmbitos: cognitivo, relacional, social e físico. Para tal, o CREDENCIADO deverá: 

1.1.1. Para Cursos Livres: planejar as atividades conforme ementas dos cursos livres disponibilizados pelo Sesi/PR, 

elaborar material didático e/ou técnico de apoio, conforme descrito no item 5.17, e disponibilizar para validação 

prévia do setor pedagógico, além de ministrar os referidos cursos de acordo com a carga horária diária/semanal 

e total estabelecida, acompanhar e avaliar os alunos, entregar a documentação exigida pelo nível de ensino 

Educação Continuada, de acordo com as características exigidas neste regulamento e seus anexos, informar à 

área pedagógica a frequência e evasão dos alunos, realizar os registros de frequência, conteúdo e planejamento 

em formulários específicos disponibilizados pelo Sesi/PR, apresentar os resultados obtidos e propor para a 

coordenação correções de percurso. 

1.1.2. Para Clubes Colégio Sesi: planejar as atividades conforme projeto de clube disponibilizado pelo Sesi/PR, 

detalhando: metodologia, habilidades e competências a desenvolver, atividades, materiais e recursos diversos, 

avaliações etc., além de ministrar os referidos clubes de acordo com a carga horária diária/semanal e total 

estabelecida, acompanhar a avaliar os alunos, entregar a documentação exigida pelo nível de ensino Educação 

Continuada, de acordo com as características exigidas neste regulamento e seus anexos, informar à área 

pedagógica a frequência e evasão dos alunos, realizar os registros de frequência, conteúdo e planejamento em 

formulários específicos disponibilizados pelo Sesi/PR, apresentar os resultados obtidos e propor para a 

coordenação correções de percurso. 

1.2 Os CREDENCIADOS integrarão o Cadastro de Instrutores de Cursos Livres e/ou Instrutores de Clubes Colégio 

Sesi do Sesi/PR, e poderão ser chamados para prestarem serviços quando houver demanda desta instituição. 

1.3 O CREDENCIADO que, a pedido do Sesi/PR, prestar seus serviços nas dependências das empresas, ou seja, in 

company, ou em instituições de ensino cuja distância de deslocamento for superior a 10 km entre a unidade Sesi 

solicitante e a empresa-cliente do CREDENCIADO quando esta for mais próxima da empresa (fazer o cálculo da 

distância entre os trajetos), será ressarcido(a) no valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por km excedente a 

partir do décimo primeiro quilômetro (haverá também ressarcimento de valores relativos a pedágios se for o caso), 

mediante aprovação de orçamento antes da prestação do serviço a ser realizado. As exceções serão tratadas à 

parte pelo(a) gestor(a) da unidade Sesi onde foi realizado o Termo de Credenciamento. A responsabilidade pelo 

correto uso deste recurso é do gestor(a) da unidade. 



 
 
 
 

Processo nº. 12531/2018 
 

EDITAL DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº. 252/2018 
 
 

 

 
N.J.S 
CPL 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 / 38

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 DE VIGÊNCIA E DE TRANSIÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

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

2.2 Poderá solicitar credenciamento qualquer pessoa jurídica durante este período, desde que cumpra os requisitos 

deste Edital.  

2.3 O prazo de vigência deste instrumento poderá ser prorrogado, a critério do Sesi/PR; 

 

3. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO  

3.1 Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no item 4 deste Edital, na Unidade Sesi/PR ou 

Colégio Sesi para qual solicita o credenciamento, conforme endereços constantes no ANEXO X.  

3.2 Caso o CREDENCIADO tenha interesse em credenciar-se em mais de uma Unidade Sesi/PR ou Colégio Sesi, 

deverá apresentar todos os documentos de forma individual em cada unidade.  

3.3 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato os dirigentes ou empregados do Sesi/PR.  

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

CANDIDATO cumpra os requisitos legais e editalícios.  

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

regulamento, o CANDIDATO ao credenciamento realizará uma AVALIAÇÃO PRÁTICA – ANEXO X, com horário e 

local oportunamente designados pela unidade responsável (esta avaliação servirá de base para verificação da 

competência técnica e didática do candidato). Para aprovação é necessário que o CANDIDATO atinja 7 pontos ou 

mais. 

3.6 Para os CREDENCIADOS como instrutores de cursos livres serão avaliadas as competências dispostas no 

ANEXO VIII. Para os demais instrutores as competências serão especificadas no projeto de curso e/ou clube. 

3.7 Quando o pedido de credenciamento for formulado por pessoa jurídica com diversos profissionais, a AVALIAÇÃO 

PRÁTICA será aplicada individualmente para candidatura, conforme item 3.5 deste Edital.  

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

contados da notificação de indeferimento. 

3.9 Após a análise da documentação, e estando em conformidade com os requisitos estipulados neste regulamento, 

será emitido o Termo de Credenciamento ANEXO V.  

3.10Os serviços serão distribuídos conforme as especificidades que cada curso ou clube exigirá, e que serão definidas 

de acordo com as demandas identificadas pelos clientes Sesi/PR.  

3.11O CREDENCIADO fica obrigado a manter as mesmas condições de cadastro quando da celebração do(s) termo(s) 

de credenciamento.  

3.12Quando da necessidade de elaboração de materiais de apoio técnico e/ou materiais didáticos para os cursos livres 

e para os clubes, será firmado o respectivo Contrato de Licença de Direitos Autorais – ANEXO VI, o qual será 

anexado ao termo de credenciamento correspondente. A responsabilidade pelo preenchimento das 
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informações do referido documento e coleta das assinaturas do CREDENCIADO e gerente da unidade, fica a 

cargo do(a) técnico(a) da Educação Continuada da unidade.  

 

4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  

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

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

a) Carta conforme modelo – ANEXO III, endereçada a Gerência da Unidade do Sesi/PR, ao qual se pretende 

credenciar, 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 (a atividade do objeto do contrato constante no cadastro nacional deverá ser 

convergente ao objeto do credenciamento) 

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

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

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

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

previdenciárias 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar 

também o ICMS 

f) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

g) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 4.1 “e” e “f” 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), fornecida pela Caixa Econômica Federal.  

 Necessária também no caso do MEI. 

i) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

j) 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; 

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

acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

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

m) Comprovante de alvará de funcionamento da empresa;  

n) Relação de recursos humanos indicando qual(is) profissional(is) prestará(rão) o 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; 

Para os casos de profissionais indicados sócios, tal situação será verificada no Estatuto Social da empresa; 
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o) Para o cargo de Instrutor de Cursos Livres ou Clubes Colégio Sesi deverá ser apresentado diploma, certificado ou 

outro documento que comprove a formação necessária, conforme descrito no projeto de curso ou clube;  

p) Caso o profissional tenha formação de nível mínimo, descrito no projeto de curso ou clube, mas em área afim, a 

competência para atuar será determinada através da AVALIAÇÃO PRÁTICA – ANEXO X. 

q) Para profissionais de idiomas que não possuam formação superior, deverá ser atestada a fluência no idioma por 

meio de certificados de proficiência na língua. Para o caso de falantes nativos, comprovar que é nativo por meio de 

certidões de nascimento ou de cédula de identidade. 

r) Declaração de conta corrente Pessoa Jurídica. 

s) Além destes documentos, a CREDENCIADA deverá cadastrar-se no Sistema de Compras 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. 

 

5. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

5.1 Atender aos clientes do Sesi/PR, conforme celebrado no(s) Termo(s) de Credenciamento e na Ordem de Serviço 

recebida, além dos estritos termos do Acordo de Níveis de Serviços – ANEXO VII  

5.2 Cumprir o disposto no contrato de licença de direitos autorais – ANEXO VI.  

5.3 Entregar ao Sesi/PR, na pessoa do gestor indicado no Termo de Credenciamento, os itens abaixo, conforme 

cronograma do projeto ou contrato do evento ou serviço: 

 Plano de execução, conforme previsto no projeto do curso ou do clube, respeitando formato e prazo; 

 Registros de frequência e, quando houver, de avaliação dos alunos;  

 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. Esta entrega deverá acontecer em no máximo 

em 5 (cinco) dias úteis após a realização do evento ou serviço. 

5.4 Emitir a Nota Fiscal após aprovação dos relatórios pela unidade geradora do serviço, e recebimento via e-mail do 

pedido no Sistema Sesi. Esta deverá ser apresentada juntamente com as cópias das guias de recolhimento de 

FGTS do pessoal contratado pelo regime celetista, que preste serviço ao Sesi/PR, e o comprovante de pagamento 

de seus prestadores de serviços e as respectivas retenções tributárias. A ausência de apresentação de qualquer 

um dos documentos referidos nesta alínea acarreta na retenção do pagamento, pelo Sesi/PR, até regularização da 

documentação solicitada. A Nota Fiscal deverá ser preenchida com seguintes informações:  

5.4.1 Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos do artigo 148 da IN/MPS/SRF nº 

03, de 14/07/2005;  

5.4.2 Especificação dos serviços realizados (Título do curso livre ou clube Colégio Sesi; nº de horas e data de 

realização dos serviços 

5.4.3 Número do Termo de Credenciamento, local (cidade) da prestação dos serviços;  

5.4.4 Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente;  
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5.4.5 Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas de 

poupança.  

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

5.6. 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.  

5.7. Comunicar ao Gestor do Sesi/PR qualquer problema que contrarie os procedimentos deste credenciamento. 

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

norma e legislação.  

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

prejudicar a perfeita prestação dos serviços.  

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

5.11. Responsabilizar-se pela aplicação total da ementa pré-definida pelo Sesi/PR. 

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

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

sigilo relativo ao objeto dos serviços.  

5.14. 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 técnicos e didáticos produzidos para os cursos.  

5.15. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Sesi/PR, cujas reclamações se obriga 

a atender.  

5.16. Elaborar material didático e/ou técnico de apoio nos padrões institucionais definidos pelo Sesi/PR, quando 

necessário para a consecução dos serviços e conforme previsto no cronograma do projeto ou contrato do evento 

ou serviço. Para a elaboração desses materiais será pago o valor por hora aula conforme ANEXO II. Como 

elaboração entende-se o desenvolvimento intelectual do material, exclusas as despesas com impressão e 

reprodução, as quais serão arcadas pelo Sesi/PR.  

5.17. Realizar AVALIAÇÃO PRÁTICA conforme ANEXO X 

 

6. OBRIGAÇÕES DO SESI-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 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. 

6.3 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 
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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. 

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. 

6.7 Disponibilizar material de suporte para as atividades, 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 atividades.  

6.8 Elaborar em cada demanda o ANS – Acordo de Níveis de Serviço – Anexo VII  

 

7. HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

7.1 Descumprimento das normativas 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/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/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.  

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

8.3 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.  

8.4 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo.  

 

9. PRECIFICAÇÃO 
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9.1 Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento o CREDENCIADO será remunerado conforme descrito no 

ANEXO II e pelos critérios a seguir: 

a) O valor a ser pago por hora será definido de acordo com a titulação na oferta do Curso Livre ou Clube Colégio 

Sesi. 

b) Quando o CREDENCIADO assume a prestação do serviço será remunerado de acordo com o valor definido 

em edital para a titulação da oferta. 

 

10. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

10.1Dos 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° 3000/99, 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; 

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. 

 

11. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1O(s) termo(s) de credenciamento(s) poderá(ão) ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, 

com 30 (trinta) dias corridos de antecedência. 

11.2O certificado de credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 

8 deste Regulamento. 

 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1O Sesi/PR poderá alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que justificado. 
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12.2A existência de pessoas jurídicas CREDENCIADAS, não obriga o Sesi/PR a firmar as contratações que poderão 

advir, ficando facultada a realização ou utilização de licitações. 

12.3O credenciamento que será firmado não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo as 

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

com o Sesi/PR. 

12.4Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Regulamento estão previstos em conta própria da 

dotação orçamentária do Sesi/PR, para o ano em curso. 

12.5Documentos redigidos em língua estrangeira, (documentos oficiais) deverão ser apresentados em conjunto com a 

respectiva tradução juramentada.  

12.6O Sesi/PR reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, efetuar auditoria técnica ou administrativa nos serviços 

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

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

12.7O presente edital vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua publicação, podendo ser renovado se de interesse 

do Sesi/PR. 

12.8O Sesi/PR se reserva ao direito de cancelar ou suspender o presente edital a qualquer tempo, se demonstrada 

sua necessidade. 

12.9Qualquer esclarecimento ou informação complementar a respeito deste Edital, poderá ser obtido através dos e-

mails: carolina.rocion@sistemafiep.org.br e/ou silmara.cruz@sistemafiep.org.br .  

  

Curitiba, 05 de abril de 2018. 

 

  

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do Sesi/PR 
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ANEXO I 

CATEGORIZAÇÃO DOS CURSOS LIVRES 

 

Área Categoria do Curso 
Curso Carga Horária 

Prevista Formação Mínima 
Experiência 

mínima 

EDUCAÇÃO 

Competências e 

Habilidades 

Comportamentais 

Aprendendo a Conviver 

e Respeitar as 

Diferenças 

 

A carga horaria 

tem que estar 

de acordo com o 

as ações do 

Portfólio vigente 

da Educação 

Continuada 

Formação técnica de 

nível médio ou superior 

na área correlata, 

conforme previsto na 

oferta do curso 

Não é necessária 

Comprometimento e 

Foco em Resultados  

Comunicação e 

relacionamento 

Comunicação 

Interpessoal no 

Ambiente de Trabalho 

Desen. Competências 

Pessoais e S.  p  

Mundo do Trabalho 

Desenvolvimento de 

Equipes 

Desenvolvimento de 

Líderes 

Ética Profissional 

Etiqueta Profissional 

Feedback Uma 

Oportunidade de 

Crescimento e 

Aprendizagem 

Gerenciamento de 

Estresse 

Otimização do Tempo 

Palestra E-SOCIAL 

Relacionamento 

Interpessoal: Ambiente 

de Trabalho 

Relacionamento 
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Interpessoal: Eu e 

Meus Pares 

Relacionamento 

Saudável no Ambiente 

de Trabalho  

 

Relações no Trabalho 

Significado do Trabalho 

Significado do 

Trabalho: Visão 

Sistêmica e Motivação 

EDUCAÇÃO 

Competências e 

Habilidades para o 

Trabalho 

Oficina de Ideias 

Criatividade e Inovação 

A carga horaria 

tem que estar 

de acordo com o 

as ações do 

Portfólio vigente 

da Educação 

Continuada 

Formação técnica de 

nível médio ou superior 

na área correlata, 

conforme previsto na 

oferta do curso 

Não é necessária 

Qualidade: 

Responsabilidade 

Individual e Coletiva 

Capacidade de 

Empreender e Inovar  

Programa Inclusão 

Digital Itinerante – 

Windows 7 

Programa Inclusão 

Digital Itinerante –  

Word 

Inglês Automotivo 

I encontro de Robótica 

Sustentabilidade 

Ambiental 

Inova Sesi Senai 

Curso de Espanhol 

Mulheres Inventando 

Moda 

Pacote OFFICE 

Outlook para Iniciante 

 

Auto Liderança 

Idiomas para Indústria 

Inglês Básico   

Idiomas para Indústria 
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Inglês Básico  I 

Idiomas para Indústria 

Inglês Básico  II 

Idiomas para Indústria 

Inglês Básico  III 

Idiomas para Indústria 

Inglês Intermediário 

Idiomas para Indústria 

Inglês Avançado 

Migrantes - Curso de 

Português 

Curso de Libras 

Palestra especial 

curso customizado 

oficina temática 

eventos educativos 

EDUCAÇÃO 

Ética, Sustentabilidade 

e Responsabilidade 

Social 

Administre Seu 

Dinheiro de Forma 

Consciente 

A carga horaria 

tem que estar 

de acordo com o 

as ações do 

Portfólio vigente 

da Educação 

Continuada 

Formação técnica de 

nível médio ou superior 

na área correlata, 

conforme previsto na 

oferta do curso 

Não é necessária 

Programa Vira Vida 

Consultoria em Ética 

CH 90 

 

Palestra especial 

curso customizado 

oficina temática 

 

 

eventos educativos 

Alimentação Saudável 

na Prática Esportiva 

Alimentação Saudável 

no dia a dia: Dúvidas 

Frequentes 

Ambiente e Saúde 

Atividade Física 

Atividades Livres 

Aval  do Hábito 
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Alimentar - C. Está a 

sua  Alimentação 

Gerenciamento de 

Estresse 

Qualidade nos 

Relacionamentos 

Atividade Física, 

Aptidão Física. e Saúde 

Exercícios físicos para 

grupos especiais  

Conhecendo e 

Prevenindo o Câncer 

Doenças 

Cardiovasculares 

Drogas x Saúde 

 

DST e Qualidade de 

Vida 

DST/AIDS 

Higiene Pessoal 

 

Higiene Pessoal e no 

Ambiente de Trabalho 

Jogo da Pirâmide dos 

Alimentos 

Mitos e Verdades da 

Alimentação 

Montando um prato 

Saudável 

Nutrição 

Passos para uma 

Alimentação Saudável 

Preparando para 

aposentadoria 

Prevenção a Doenças 

Crônicas Não 

Transmissíveis 

Prevenção ao Uso do 
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Álcool e Outras Drogas 

Prevenção das 

Doenças Crônicas 

Prevenção das  

doenças sexualmente 

transmissíveis  

Prevenção do Câncer 

Promoção da Saúde e 

Qualidade de Vida 

Saúde Bucal 

Saúde do Trabalhador 

Saúde Ocular 

Saúde Vocal 

Saúde, Longevidade e 

Envelhecimento 

Teatro Socioeducativo 

em Alimentação e 

Nutrição 

palestra especial 

curso customizado 

oficina temática 

eventos educativos 

EDUCAÇÃO 
Segurança e Saúde do 

Trabalho Saúde  

Trabalho em alturas na 

Indústria da Construção 

Civil 

A carga horaria 

tem que estar 

de acordo com o 

as ações do 

Portfólio vigente 

da Educação 

Continuada Formação técnica de 

nível médio ou superior 

na área correlata, 

conforme previsto na 

oferta do curso 

Não é necessária 

Acidente do Trabalho 

Acidentes: Doméstico, 

Trânsito e Trabalho 

Acidentes: Riscos e 

Ocorrências 

Agentes químicos 

Animais Peçonhentos 

na Indústria da M. e do 

Mobiliário 

Básico de Mapeamento 

de Risco 

Brigada de incêndio 

Básico 
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Choque Elétrico 

CIPAMIN 

Combate a Incêndio 

Comportamento seguro 

no ambiente de 

trabalho  

Conscientização e Uso 

Correto de EPI's 

Curso de Silo 

Direção Defensiva 

Doenças virais: como 

evitá-las 

Ergonomia 

Gerenciamento de 

Stress 

Higiene Pessoal 

Integração sobre 

Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente 

Limpeza e Organização 

no Ambiente de 

Trabalho 

Noções básicas de 

Prevenção Contra 

Incêndio 

Oficina “Folia da 

Prevenção” 

Palestra Educativa em 

Segurança no Trabalho 

Palestras Primeiros 

Socorros  

Plano de Ação de 

Emergência – P.A.E. 

Prevenção de doenças 

osteomusculares 

relacionadas ao 

trabalho 

Prevenção ao Câncer 

de Pele 
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Prevenção contra 

incêndio 

Primeiros Socorros 

Princípios básicos de 

primeiros socorros. 

Princípios básicos de 

socorro de urgência 

Programa de Proteção 

Respiratória 

Proteção Auditiva 

Proteção Respiratória 

na Indústria Cerâmica 

Proteção Respiratória 

na Indústria da M.  

Mobiliária 

Queda do mesmo nível  

Risco Cardiovascular 

Ruído Ambiental 

Saúde do Trabalhador 

Saúde e Segurança do 

Trabalho 

Segurança das Mãos 

Segurança no Lar 

Segurança no Local de 

Trabalho 

Segurança no Trânsito 

Socorros de Urgência 

Treinamento 

Admissional para 

Indústria da Construção 

palestra especial 

curso customizado 

oficina temática 

eventos educativos 

 

 

 

 



 
 
 
 

Processo nº. 12531/2018 
 

EDITAL DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº. 252/2018 
 
 

 

 
N.J.S 
CPL 

 
 

 
 
 
 
 
 

16 / 38 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 

EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA 

Educação/Vira Vida 
Oficina Educação 

Ambiental e Saúde 
30 horas Nível Superior. 

Ter ministrado aulas 

para jovens e 

adolescentes. 

Experiência no 

trabalho com projetos 

sociais e o 

desenvolvimento de 

ações com grupo em 

vulnerabilidade social. 

Educação/Vira Vida 

Oficina Expressões 

Artísticas – Arte como 

ferramenta de educação 

30 horas Nível Superior. 

Ter ministrado aulas 

para jovens e 

adolescentes. 

Experiência no trabalho 

com projetos sociais e o 

desenvolvimento de 

ações com grupo em 

vulnerabilidade social. 

Ter habilidade no 

desenvolvimento de 

atividades relacionadas 

à arte (dança, teatro, 

música, artesanato, 

grafite, canto, etc). 

Educação/Vira Vida 
Oficina Redação e 

Produção de Textos 
30 horas 

Licenciatura em 

Letras / 

Português 

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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Educação/Vira Vida 
Oficina Língua 

Portuguesa Aplicada 
30 horas 

Licenciatura em 

Letras / 

Português 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. 

 

 

 

SOMENTE VIRA VIDA – UNIDADES: FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA E CIC/PORTÃO 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO 
CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Educação/Vira Vida 

Oficina Matemática e o 

desenvolvimento do 

planejamento e 

economia pessoal 

36 horas 
Licenciatura em 

Matemática. 

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. Qualificação e 

Robótica. 

Educação/Vira Vida 
Oficina Tecnologia e 

Lógica da Programação 
36 horas 

Licenciatura em 

Matemática. 

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. Qualificação e 

Robótica. 
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SOMENTE VIRA VIDA – UNIDADES: FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA E CIC/PORTÃO 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO 
CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Educação/Vira Vida O mundo do trabalho 10 horas Nível Superior. 

Ter ministrado aulas para 

jovens e adolescentes. 

Experiência no trabalho 

com projetos sociais e o 

desenvolvimento de ações 

com grupo em 

vulnerabilidade social. 

Educação/Vira Vida 
Valores Sociais do 

Trabalho 
10 horas Nível Superior 

Ter ministrado aulas para 

jovens e adolescentes. 

Experiência no trabalho 

com projetos sociais e o 

desenvolvimento de ações 

com grupo em 

vulnerabilidade social 

 

 Observação: a comprovação da experiência mínima poderá se dar pela apresentação da carteira 

de trabalho ou certificados/declarações das instituições que prestou serviço. 
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CATEGORIZAÇÃO DOS CLUBES COLÉGIO SESI  

 

Área de 

Atuação 
Categoria do Clube Formação Mínima Experiência mínima 

EDUCAÇÃO 
Aprimoramento 

Cognitivo Curricular 

Formação técnica de nível médio ou 

superior na área correlata, conforme 

previsto no projeto do clube. 

Certificação de fluência na Língua 

Estrangeira ou ser nativo, quando 

credenciado para clubes voltados para a 

instrução de línguas. 

Ter ministrado aulas para 

adolescentes e/ou adultos, apresentar 

comprovação de participação em 

projetos relacionados à categoria. 

EDUCAÇÃO 
Tecnologia, Ciência e 

Inovação 

Formação técnica de nível médio ou 

superior na área correlata, conforme 

previsto no projeto do clube. 

Ter ministrado aulas para 

adolescentes e/ou adultos, apresentar 

comprovação de participação em 

projetos relacionados à categoria. 

EDUCAÇÃO 

*Palestra especial 

* curso customizado 

* oficina temática 

* eventos educativos 

 

Formação técnica de nível médio ou 

superior na área correlata, conforme 

previsto no projeto do clube. 

Certificação de fluência na Língua 

Estrangeira ou ser nativo, quando 

credenciado para clubes voltados para a 

instrução de línguas. 

Em caso de artistas, a formação mínima 

será o ensino médio. 

Ter ministrado aulas para 

adolescentes e/ou adultos, apresentar 

comprovação de participação em 

projetos relacionados à área. 

Apresentar portfólio que demonstre ter 

desenvolvido atividades relacionadas 

à demanda 

 

 

 Observação: a comprovação da experiência mínima poderá se dar pela apresentação da carteira 

de trabalho ou certificados/declarações das instituições que prestou serviço. 
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ANEXO II 

 

 

TABELA DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA HORÁRIA DO INSTRUTOR DOS CLUBES  

 

 

Para a oferta de Clube Colégio Sesi, será utilizada a seguinte tabela de carga horária: 

 

CH Clubes 

CH Organização e 

Criação de Material 

Didático e/ou 

Técnico de Apoio 

Total de 

Contratação 

Semanal 

2 horas 1 hora 3 horas 

3 horas 2 horas 5 horas 

4 horas 2 horas 6 horas 

5 horas 2 horas 7 horas 

 

 

 

Serviço / Titulação Valor por hora 

Cursos Livres ou Clubes Colégios Sesi 

– Ensino Médio 
R$ 30,00 

Cursos Livres ou Clubes Colégios Sesi 

– Graduação 
R$ 41,50 

Cursos Livres ou Clubes Colégios Sesi 

– Pós Graduação 
R$ 50,00 
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ANEXO III 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO  

Nº. XXX/20XX 

 

À UNIDADE SESI-PR ___________________________ 

 

A Empresa/Profissional ____________________________________ com sede e foro na 

____________ (endereço completo) da cidade de ___________ Estado ___ por seu representante 

Sr.(a)___________ (cargo) ___________________, que a esta subscreve, vem solicitar seu 

credenciamento para Prestação de Serviços de planejamento, aplicação e entrega de documentações 

necessárias para as Aulas de Educação na(s) área(s) de ________________, na Unidade 

Sesi/PR_______________________, já incluída sua área de abrangência conforme ANEXO II do 

Edital . XXX/20XX 

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

Credenciamento de Serviços na área de Educação nº . XXX/20XX 

 

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

 

Contatos: 

Telefone Fixo: _____________________ 

Telefone Celular: ___________________ 

E-mail: ___________________________ 

 

Atenciosamente, 

 

(local),                                     de                       de 20XX 

 

_______________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF, NOME E ASSINATURA DO PROFISSIONAL 

OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO Nº . XXX/20XX 

 

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

Estadual n.º ____________________, propõe a essa entidade o credenciamento para Prestação de Serviços 

na Área de Educação. 

 

DECLARAMOS QUE: 

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

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

quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto do credenciamento; 

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

previstas no instrumento contratual, cuja minuta conhecemos; 

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

constante no ANEXO II 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 V 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº . XXX/20XX 

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 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 em 

específico para atendimento aos seguintes serviços: 

_____________________________________________________________________________________

___. II – É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº. XXX/20XX 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 pela Gerência 

de Educação Básica e Continuada e Superintendência Regional do Sesi/PR, no Processo Interno nº. 

XXX/20XX 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 
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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 VI.  

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 execução, conforme previsto no projeto do curso ou do clube, respeitando formato e prazo; 

b) Registros de frequência e, quando houver, de 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. Esta entrega deverá 

acontecer em no máximo em 5 (cinco) dias úteis após a realização do evento ou serviço 

IV. Emitir a nota fiscal / fatura, em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a realização do evento ou serviço, 

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. 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.  
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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.  

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 
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de seus prestadores de serviços e das respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ainda estar 

de acordo com o Termo de Credenciamento.  

III. Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado.  

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

de tradução.  

V. 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.  

VI. 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 PAGAMENTO  

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

de preços constante do ANEXO II do edital XXX/20XX, em específico ao valor de R$ (________), a hora.  

II – Para elaboração de materiais didáticos e/ou técnicos de apoio, quando aplicável, será utilizada o 

mesmo valor da hora 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 ou contratar com 

o Sistema Fiep por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas.  

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

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

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

b) Se a empresa estiver CREDENCIADA há menos de três meses da ocorrência do descumprimento 

contratual total ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por 
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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 XXX/20XX 

 

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.  

 

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 
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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 e CPF)  

(Nome e CPF)  
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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 XXX/20XX 

 

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, 
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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 9 / 10 encaminhar 

solicitação de autorização por escrito à Gerência de Educação Básica e Continuada 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 CESSIONÁRIO  

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

deste contrato, e se obriga a responder civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em 

relação à autoria das mesmas, inclusive quanto ao direito intelectual.  

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

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

providências necessárias para assegurar ao CESSIONÁRIO o exercício de seus direitos.  

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

venha a ser acionado judicialmente, o CEDENTE deverá colaborar para a defesa do CESSIONÁRIO e 

fornecer os subsídios necessários, sem prejuízo do disposto no item 3.1 acima, e para isto o constitui, 

neste instrumento, seu bastante procurador, a agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer atentado 

às obras licenciadas por intermédio deste contrato, seja por reprodução ilegal, edição fraudulenta ou outra 

forma que represente lesão à propriedade intelectual.  
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

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

dos direitos autorais patrimoniais sobre a Obra, bem como por eventual prazo de proteção que venha a 

ser concedido por futura alteração legislativa.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RESULTADOS FINANCEIROS DECORRENTES DO PRESENTE 

INSTRUMENTO  

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

ou produtos que venham a ser realizados em razão da utilização, pelo CESSIONÁRIO, das obras 

licenciadas no presente contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

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

CONSULTORES ASSOCIADOS ficam proibidos de utilizar os materiais destinados aos Treinamentos, 10 / 

10 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  
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O CEDENTE elege, para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente contrato de Cessão, o Foro 

Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR, com expressa renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que possa vir a ser. E, por estar acordado, perante as testemunhas, as partes 

assinam o presente, em 2 (duas) vias de iguais teor e forma, para a produção de todos os seus efeitos.  

 

Curitiba, XX de XXXXX de 201X. 

 

CEDENTE CESSIONÁRIO  

TESTEMUNHAS:  

1. NOME: CPF:  

2. NOME: CPF:  
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ANEXO VII 

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Conforme Termo de Credenciamento n.º ________/20____  

 

Acordo de Níveis de Serviço: (campo reservado para a descrição dos detalhes para a realização do serviço, como 

dias da semana, horários, endereço, etc.) 

 

 

Responsabilidade da (nome da empresa credenciada) 

 

 

Responsabilidade do SESI/SENAI PR (campo reservado para a descrição dos detalhes como cadastro das empresas 

e trabalhadores, liberação de guias de atendimento; interface com empresa para acompanhar os trabalhos, realização 

da entrega de documentos na empresa e etc.) 

 

 

Obs.: (Caso haja mais algum detalhe, por menor que seja, deverá constar nas responsabilidades). 

Este acordo firmado entre as partes tem validade a partir de sua data de assinatura até finalização do serviço descrito 

neste Acordo, e está em conformidade com o Termo de Credenciamento estabelecido entre as partes, e representa o 

acordo comum entre elas para reger o nível de eficiência dos serviços credenciados.  

 

A mínima alteração em eficiência, uso ou qualquer outra informação somente terá validade após a alteração, e 

assinatura, deste acordo entre as partes e de comum acordo.  

 

As partes abaixo assinadas aceitam os termos aqui descritos e oferecidos, como regra de fornecimento, aceitando 

estes indicadores como validadores para penalidades e multa em caso de falhas no fornecimento, previstas no 

regulamento para o credenciamento de prestadores de serviços de ___________________________nº 

_____/20XX, do SESI PR.  

 

Assinatura do Credenciado   Assinatura do SESI PR 

 

 

DATA: __/__/20__. 
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ANEXO VIII 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

Descrição na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações 

3331 – INSTRUTORES DE CURSOS LIVRES 

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

programas para empresas e clientes, definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar alunos e sugerir 

mudanças estruturais em cursos. 

  

Competências necessárias: 

 

 Facilidade na comunicação oral e escrita; 

 Conhecimentos sólidos e formação correlata na área de atuação; 

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

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

com a empresa; 

 Interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos. 
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ANEXO IX 

ENDEREÇOS DAS UNIDADES SESI/PR 

 

CIDADE ENDEREÇO DAS UNIDADES DDD TELEFONE 

CURITIBA/ REGIÃO METROPOLITANA 

Curitiba – Alto da Glória – 

FESP 
Rua Dr. Faivre, 141 – Alto da Glória CEP: 80.060-140 41 3044-4383 

Curitiba - Boqueirão Rua Doutor Heleno da Silveira, 351 Boqueirão CEP: 81.750-340 41 3271-8965 

Curitiba - Cajuru Rua Nossa Senhora da Penha, 255 Cristo Rei CEP: 80050-550 41 3218-3760 

Curitiba - CIC Rua Senador Accioly Filho, 250 CIC CEP: 81310-000 41 3271-7277 

Curitiba - Portão Rua Padre Leonardo Nunes, 180 Portão CEP: 80330-320 41 3271-8450 

Araucária Rua Presidente Castelo Branco, 192 A CEP: 83.707-130 41 3641-8650 

Bocaiúva do Sul 
Rua Benjamin Constant Teixeira, 1396 Jardim Santa Helena CEP: 

83.450-000 
41 3658-1649 

Campo Largo Av. Pe. Natal Pigatto, 2027 - Vila Elizabeth CEP: 83.601-070 41 3292-7595 

Paranaguá Rua Washington Luiz, 1781 Bairro Porto dos Padres CEP: 83.221-050 41 3420-7050 

Pinhais Av. Ayrton Senna da Silva, 2650 Jd Pinhais CEP: 83.323-290 41 3551-2000 

Quatro Barras Av. Dom Pedro II, 740 Centro CEP: 83.420-000 41 3671-8361 

Rio Branco do Sul Av. Ermírio de Moraes, 801 Tacaniça CEP: 83.540-000 41 3652-8115 

Rio Negro Rua Jose Eduardo Henning, 50 Bairro Estação Nova CEP: 83.880-000 47 3643-9950 

São José dos Pinhais - 

Afonso Pena 
Av. Rui Barbosa, 5881 Afonso Pena CEP: 83.040-550 41 3556-2476 

São José dos Pinhais - 

Centro 
Rua Maria Helena, 707 Vila Heitor CEP: 83005-480 41 3299-6300 

CAMPOS GERAIS 

Castro  Av. Nicola Jacob, 398 Vila Santa Cruz CEP: 84.165-540 42 3232-1788 

Guarapuava Rua Coronel Lustosa, 1736 Batel CEP: 85015-340 42 3621-3800 

Irati Rua Coronel Emílio Gomes, 03 Centro CEP: 84500-000 42 3421-4870 

Jaguariaíva Rua Raul Pinto de Castilho, s/n Jardim Matarazzo CEP: 84.200-000 43 3535-8700 

Ortigueira 
Av. Paraná, s/n Praça Lago Municipal Jardim São Jorge CEP: 84.350-

000 
42 3277-2600 

Ponta Grossa Avenida João Manoel dos Santos Ribas, 405 Centro CEP: 84051-410 42 3219-5000 

São Mateus do Sul Avenida Ozi Mendonça Delina, 1186 Centro CEP: 83900-000 42 3532-5449 

Telêmaco Borba Av. Presidente Kennedy, 66 Centro CEP: 84.261-400 42 3271-4700 

União da Vitória Rua Marechal Deodoro, 70 Centro CEP: 84600-000 42 3521-3900 

NORTE 

Apucarana Avenida Aviação, 1851 Vila Nova CEP: 86.812-500 43 3420-5335 
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Arapongas Rua Guaratinga, 2247 Parque Industrial II CEP: 86.703-010 43 3274-4242 

Assaí Avenida Rio de Janeiro, s/n Caixa Postal 125 CEP: 86.220-000 43 3262-5007 

Bandeirantes Rodovia BR 369 KM 57 CEP: 86220-000 43 3542-8300 

Cambé Rua da Lapa, 160 Jardim Morumbi CEP: 86.191-767 43 3154-5200 

Londrina 
Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 Jardim Bancários CEP: 86062-

030 
43 3294-5200 

Rolândia Rua Dom Pedro II, 400 Jardim Horácio Cabral CEP: 86.600-000 43 3256-3360 

Sto Antonio da Platina Rua José Vieira Gusmão, 850 Ref. BR 153 Km 40 CEP: 86.430-000 43 3534-8160 

NOROESTE 

Campo Mourão Rodovia BR 272 KM 01 Parque industrial I CEP:87306-010 44 3518-5750 

Cianorte Travessa 1, 63 Parque Industrial CEP: 87200-000 44 3619-5800 

Loanda Rua Martin Afonso de Souza, 136 Centro CEP: 87.900-970 44 8812-017 

Maringá Rua Antonio Carniel, 499 Zona 5 CEP: 87015-330 44 3218-5658 

Paranavaí Rua José Fernandes Virgílio, s/n Jardim Guanabara CEP: 87.706-360 44 3424-5950 

Umuarama Rodovia PR 489, 1400 Jardim Universitário CEP: 87.508-210 44 3639-1200 

OESTE SUDOESTE 

Ampere Rua Atenas, 344 Nossa Senhora das Graças CEP: 85.640-000 46 3547-3011 

Capitão Leônidas 

Marques 
Rua Mourão, s/n Centro CEP: 85.790-000 45 3286-2388 

Capanema Av. Botucaris, 1030 Santa Cruz CEP: 85.760-000 46 3552-1712 

Cascavel  
Rua Dr. Heitor Stockler de França, 161 Bairro Maria Luiza CEP: 

85.819-760 
45 3220-5452 

Dois Vizinhos Rua Pedro Álvares Cabral, 905 Vizivale CEP: 85.660-000 46 3536-1272 

Foz do Iguaçu Rua Perdigão, 58 Vila A CEP: 85.866-460 45 3576-8611 

Francisco Beltrão Rua União da Vitória, 66 Jardim Miniguaçu CEP: 85.605-040 46 3520-5550 

M. Cândido Rondon Rua Rio Grande do Sul, 3199 Parque Industrial II CEP: 85.960-000 45 3284-4050 

Palmas Rua Marechal Deodoro, 2176 Bairro São Jose CEP: 85.555-000 46 3262-1493 

Pato Branco Rua Xingú, 833 Amadori CEP: 85502-090 46 3220-5500 

Toledo Rua Julio de Castilhos, 3465 Vila Industrial CEP: 85.904-170 45 3379-6167 
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ANEXO X 

AVALIAÇÃO PRÁTICA 

 

 
AVALIAÇÃO PRÁTICA PARA CREDENCIAMENTO 

 

UNIDADE:  

NOME DA UNIDADE 

SESI OU COLÉGIO SESI 

 

   

1ª AVALIAÇÃO                                                   REAVALIAÇÃO   

 

Instrutor Avaliado: NNNNNNN  Nº. Formulário: PROT-14/NNNNN 

Curso: NNNNN 

Disciplina: EDUCAÇÃO CONTINUADA e ÁREA 

Responsável pelo preenchimento:  

Cargo ou Função:  

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

PESO 

 

NOTA 

(0 a 10) 

 

PESO 

X 

NOTA 

Postura do 

Instrutor 

Atitude (ética e profissional) dos instrutores no 

relacionamento com os alunos e no cumprimento de 

horário.  

0,1 

  

Comunicação 
Capacidade de comunicação do instrutor, em esclarecer 

dúvidas, promovendo a troca de experiências. 
0,2 

  

Desenvoltura 
Apresenta facilidade de expressão/comunicação com os 

alunos. 
0,1 

  

Conhecimento 

Técnico 

Possui conhecimento e compreensão do assunto do qual 

se baseia a atividade. 
0,4 

  

Experiência 

Profissional 

Capacidade do instrutor em desenvolver o assunto com o 

domínio de conteúdo. 
0,2 

  

Total (resultado da avaliação): 
 

 

Utilize o espaço abaixo para observações: 
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APROVADO (A PARTIR DE 

7 PONTOS) 

 

 

REPROVADO (ABAIXO DE 7 

PONTOS) 

Visto da Gerência: 

 

Visto do Avaliador: 

 

Data: 

 

 

Ref.: DR 3.003 

Revisão: 08 

 


