
 
 

 

RETIFICAÇÃO I 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2015 – REGULAMENTO DE 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇ ÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

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

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

1) Altera-se a redação do item 12 do Preambulo do Edital. 

 

� Onde se lê: 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

justificado. 

12.2 A existência de pessoas jurídicas e pessoas físicas credenciadas, não obriga o SESI-PR a firmar as 

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

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

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

correlacionado com o SESI-PR. 

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

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

12.5 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a respectiva 

tradução juramentada. 

12.6 O 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. 

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

de interesse do SESI-PR. 

12.8 O SESI-PR se reserva ao direito de cancelar ou suspender o presente edital a qualquer tempo, se 

demonstrada sua necessidade. 

12.9 Qualquer esclarecimento ou informação complementar a respeito deste Edital, poderá ser obtido 

através dos e-mails Joseane.kavamura@pr.senai.br e anay.mello@fiepr.org.br” 

 

 

 

 



 
 

� Leia-se: 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

justificado. 

12.2 A existência de pessoas jurídicas e pessoas físicas credenciadas, não obriga o SESI-PR a firmar as 

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

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

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

correlacionado com o SESI-PR. 

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

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

12.5 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a respectiva 

tradução juramentada. 

12.6 O 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. 

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

de interesse do SESI-PR. 

12.8 O SESI-PR se reserva ao direito de cancelar ou suspender o presente edital a qualquer tempo, se 

demonstrada sua necessidade. 

12.9 Qualquer esclarecimento ou informação complementar a respeito deste Edital, poderá ser obtido 

através dos e-mails abaixo: 

• Dúvidas Operacionais - talita.almeida @sesipr.org.br 

• Dúvidas sobre processos e documentações - Joseane.kavamura@pr.senai.br 

 

2) Altera-se ANEXO II - TABELA DE PREÇO E ABRANGÊNCIA – ESTADO D O PARANÁ.  

� Onde se lê: 

Unidade  Valor hora/aula  

Todas as unidades que ofertam 

Educação de Jovens e Adultos 
R$ 20,00 hora/aula 

 

� Leia-se: 

Unidade Valor hora/aula 

Todas as unidades que ofertam 

Educação de Jovens e Adultos 
R$22,48 hora/aula 

 

 

 



 
 

3) INCLUI-SE ANEXO X - TABELA DE DOCUMENTOS AUTONOMO x MEI.  

ALVARÁ DE AUTÔNOMO  MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).  

• O registro de autônomo pode ser feito na 

Prefeitura do Município onde reside o 

profissional. Com esse registro estabelecido, o 

profissional poderá prestar serviço como Pessoa 

Física. 

 

• Para remuneração dos serviços prestados, o 

profissional deverá emitir recibo próprio de 

profissional autônomo ou nota fiscal tributada, 

caso a Prefeitura do Município autorize. 

 

• Os valores para emissão do Alvará de Autônomo 

variam de acordo com o município. 

 

• Do valor pago pelo SESI serão deduzidos 11% 

de INSS conforme legislação. 

 

• O valor será passível de imposto de renda 

conforme tabela progressiva vigente. 

 

• O alvará de autônomo é municipal, sendo 

possível a atuação profissional apenas no 

município vigente. 

 

• Para remuneração dos serviços prestados, o 

profissional receberá através de RPA – Recibo de 

Pagamento de Autônomo, devidamente 

suportado por contrato de prestação de serviço 

firmado entre as partes. 

• Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que 

trabalha por conta própria e que se legaliza como 

pequeno empresário. 

 

• Para ser um microempreendedor individual, é 

necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por 

ano e não ter participação em outra empresa como 

sócio ou titular. 

 

• O MEI é a menor pessoa jurídica, gerando um CNPJ, 

sendo necessário emissão de nota fiscal. 

 

• O MEI pode ter um empregado contratado que receba 

o salário mínimo ou o piso da categoria. 

 

• Os valores de contribuição do MEI são compostos 

pelo pagamento mensal de R$ 39,40 (INSS), 

acrescido de R$ 5,00 (Prestadores de Serviço) ou R$ 

1,00 (Comércio e Indústria) por meio de carnê emitido 

através do Portal do Empreendedor, além de taxas 

estaduais/municipais que devem ser pagas 

dependendo do estado/município e da atividade 

exercida. 

 

As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 

Curitiba, 30 de março de 2015. 

 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Super intendente do SESI/PR 

 

 


