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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 REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, para as seguintes modalidades: SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA; NUTRICIONISTA; PROFISISONAIS AUTÔNOMOS DIVERSOS, para 

atendimento aos Programas: Cuide-se + Atividade Física; Cuide-se + Alimentação Saudável; Cuide-se + Prevenção de 

Doenças Crônicas; Cuide-se + Prevenção do Uso de Álcool e outras Drogas e Consultoria Longevidade Produtiva  

destacados abaixo no item 1.1, com observância das condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 

1.1 O presente regulamento tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, tendo por escopo suprir a necessidade de atendimento ao(s) programa(s): 

 

1.1.1 O Cuide-se + é um programa do Sesi que busca levar qualidade de vida para o trabalhador da indústria 

paranaense por meio da prevenção e da educação. O Programa tem como foco contribuir para a redução da incidência 

de acidentes, das ocorrências de situação de risco, dos índices de absenteísmo e licenças por doenças na empresa, a 

partir da educação para a valorização da vida. Sendo que os serviços ofertados por meio da utilização de ferramentas 

específicas, são capazes de atender às necessidades das indústrias, em relação aos seus processos de tomada de 

decisão, identificando possibilidades para a resolução de seus gargalos e reduzindo custos com a saúde do trabalhador. 

1.1.1.1 Cuide-se + Atividade física: Ginástica na Empresa, Promoção de Saúde na Indústria*, Atividade Física 

Corporativa, Jogos do Sesi e Torneios, Programas Corporativos em Promoção da Saúde. 

* Promoção de Saúde na Indústria possui os seguintes serviços diversos: Animador de Palco; Mestre de 

Cerimônia; Recreadores; Coordenadores de Recreação; Escultor de Balão com Fornecimento de Material; Maquiador 

Infantil com Fornecimento de Material; Oficina de Pintura em Metro com Fornecimento de Material; Oficina de Argila 

com Fornecimento de Material; Oficina Cabelo Maluco com Fornecimento de Material; Oficina de Pipa com 

Fornecimento de Material; Caricaturista com Fornecimento de Material; Oficina de Dança; Oficina de Canto; Oficina de 

Circo Malabares; Oficina de Material Reciclado com Fornecimento de Material; Oficina de Origami com Fornecimento de 

Material; Oficina de Ikebana com Fornecimento de Material; Oficina de Construção de Brinquedos com Fornecimento de 

Material; Oficina Musical (Percussão); Oficina de Escultor de Balão com Material; Mágico/ Ilusionista; Massoterapia 

(Maca); Hidratação Facial; Massagem nos Pés; Cadeira de Quick Massagem; Quiropraxia – Orientação em Grupo; 

Musicoterapeuta – Oficina; Shiatsu Express com Fornecimento de Cadeira; Shiatsu com Fornecimento de Maca; Staff 

Corrida de Rua; Palestras em Promoção da Saúde ( Saúde,  Bem-estar, Esporte, Motivação); Teatros Empresariais 

(Áreas de Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saúde, Segurança, Bem-estar, Esporte, Liderança e Motivacional); 

Esquetes Empresariais (Áreas de Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saúde, Segurança, Bem-estar, Esporte, Liderança 

e Motivacional); Musicoterapeuta; Auriculoterapeuta; e Acupunturista. 

1.1.1.2 Cuide-se + Alimentação Saudável: Atendimento Clínico Nutricional, Palestras Educativas, Oficinas 

Vivenciais em Nutrição e Consultoria em Nutrição. 

1.1.1.3 Cuide-se + Prevenção de Doenças Crônicas. 

1.1.1.4 Cuide-se + Prevenção do Uso de Álcool e outras Drogas. 

1.1.1.5 Consultoria Longevidade Produtiva. 

1.2 Os CREDENCIADOS integrarão o Cadastro da Área de Promoção da Saúde do Sesi/PR, e poderão ser chamados 

para prestar serviços quando houver demanda. 

1.3 O credenciamento não gera para o Sesi/PR a obrigatoriedade de demanda para os credenciados, tendo como 
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objetivo, tão somente, a construção de um banco de CREDENCIADOS. 

 

2. PRAZO DE VIGÊNCIA  

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

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

Edital. O prazo de vigência deste instrumento poderá ser prorrogado, a critério do SESI/PR. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1 A empresa interessada deverá apresentar os documentos relacionados no item 4 deste Regulamento junto ao 

setor administrativo da Unidade do SESI/PR do município onde deseja se credenciar, nos endereços constantes no 

ANEXO XIII. No caso de interesse em credenciamento em mais de uma Unidade SESI/PR, deverão ser encaminhados 

os documentos de forma individual para cada Unidade. 

3.2 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato, os dirigentes ou empregados do SISTEMA FIEP. 

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

regulamento, será emitido o Termo de Credenciamento.  

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

contados da notificação de indeferimento. Poderá também reiniciar o processo de credenciamento, apresentando a 

documentação conforme previsto neste Edital. 

3.5 Finalizada a etapa de análise ou reanalise da documentação pela Unidade Sesi/PR, esta encaminhará a Gerência 

Executiva de Suprimentos, o processo para emissão do Termo de Credenciamento (ANEXO XIX), o qual será emitido 

em 2 (duas) vias, e encaminhado a Gerência Jurídica para devida validação. Este o tramitará a Gerência de Segurança 

e Saúde para a Industria, a qual após análise, encaminhará a unidade gestora, para devida assinatura das partes 

(Credenciante e Credenciado) além de 2 (duas) testemunhas, para posterior gestão deste. 

3.6 Para cada demanda a ser encaminhada ao credenciado, faz–se obrigatório um Acordo de Nível de Serviço – ANS 

- ANEXO XV, juntamente com a Ordem de Serviço – OS, ANEXO XIV, emitida pela referida unidade. Esta prática 

estabelece que o credenciado está devidamente validado para execução do serviço ora demandado. 

3.7 O SESI/PR não está obrigado a solicitar os serviços da empresa credenciada na ausência de demanda. 

3.8 A escolha da empresa credenciada obedecerá ao critério de rodízio entre os credenciados da unidade geradora do 

serviço, de acordo com a capacidade técnica/estrutura de atendimento, ou poderá ser feita pelo usuário do serviço, 

desde que comunicada a unidade Sesi/PR, por escrito. 

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

de credenciamento. 

 

4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO: 

4.1 Para ser CREDENCIADA a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar as seguintes documentações sob a forma de 

fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou tabelionato legalmente constituído). Excepcionalmente e, 

apenas processos de credenciamento, o responsável pelo recebimento dos documentos deverá conferir cópias simples 

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

nome completo, matrícula e assinatura (preferencialmente mediante carimbo), a fim de conceder validade ao 

documento: 

a)  Solicitação de credenciamento, conforme modelo do ANEXO XVII, endereçado à Unidade do Sesi/PR de sua 

escolha, observando os endereços constantes no ANEXO XIII, redigida em papel timbrado, assinada por representante 
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legal, quais os serviços que se propõe a prestar, bem como a concordância com as disposições deste Regulamento. 

Deverá ser atestada, ainda, a experiência dos profissionais, com no mínimo 01 (um) ano de atuação em sua área, 

sendo considerada válida a experiência obtida pelo profissional quando este atuava na condição de estagiário; 

b) Termo de declaração, conforme modelo do ANEXO XVIII; 

c) Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

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

Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela administrados, no 

âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014 e Portaria 

358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as contribuições previdenciárias. As certidões 

de prova de regularidade fiscal e INSS emitidas nos termos do Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007 têm eficácia 

durante o prazo de validade nelas constante. Então, caso a Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil for emitida antes do dia 03 de novembro de 2014, a mesma deverá vir acompanhada da 

certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, ambas regulares; 

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

f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, da sede da empresa; 

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 notário registrador de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

k) Comprovante de alvará de funcionamento da empresa; 

l) Registro ou inscrição da pessoa jurídica nos Conselhos Regionais, acompanhado do comprovante de pagamento 

da anuidade do corrente ano para os serviços referente aos Serviços em Promoção da Saúde, respeitando Exigências 

Técnicas de Serviços que englobam este Edital;  

m)    Apresentar Registro de Responsável Técnico pelo Estabelecimento perante os Conselhos Regionais; 

n) Listagem dos profissionais que prestarão o serviço e comprovante de pagamento anuidade da Pessoa Física junto 

ao Conselho Regional de sua área de atuação; com respectivos contratos de trabalho e/ou contrato de serviços para 

profissionais autônomos. 

o) Documentação específica dos serviços do Programa Cuide-se+ Eixo Atividade Física: Promoção de Saúde na 

Indústria - * Serviços Diversos - ANEXO II; 

p) Quando da Renovação do Termo de Credenciamento após um ano, deverá apresentar as CNDs Federal, Municipal, 

Estadual, FGTS e as CNDs dos Conselhos de Classes tanto PJ quanto PF dos referidos credenciados; 

q) Além destes documentos, a credenciada deverá cadastrar-se no sistema de compras WBC do Sistema Fiep, no 

link http://compras.fiepr.org.br/  para fins de recebimento das autorizações de prestação de serviços (pedidos de 

compra) e trâmites de pagamento. 

 

5. PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/ PROFISSIONAIS DA CREDENCIADA PERANTE 

O SESI/PR 

5.1 O SESI/PR deverá ser informado, na pessoa do gestor do credenciamento, acerca de alterações na      

constituição da CREDENCIADA, tais como:  

a) Alterações no corpo societário da empresa;  

http://compras.fiepr.org.br/
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b) Alteração de endereço-sede;  

c) Alteração no quadro funcional; 

d) Ou qualquer outra alteração que, de acordo com a aferição do gestor do credenciamento, inviabilize o bom 

relacionamento entre o credenciado e o SESI/PR; 

 

5.2 Quando da ocorrência da situação descrita no item 5.1, os documentos referentes à ocorrência específica, deverão 

ser reapresentados ao gestor do credenciamento assim que possível. 

5.3 A alteração de dados no termo de credenciamento será realizada mediante Termo Aditivo. 

 

6. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

6.1 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.  

6.2 Prestar os serviços de Promoção da Saúde nas empresas clientes da Unidade Sesi/PR geradora do serviço ou em 

locais previamente indicados por este, conforme demanda; 

6.3 O credenciado deverá atender as demandas provenientes das unidades em que se credenciou através dos 

Acordos de Níveis de Serviços - ANS e Ordens de Serviço – OS, independentemente de seu endereço fiscal. O 

credenciado deverá considerar que a possibilidade de feriado municipal não o impede da realização do serviço. O 

feriado não é estendido à abrangência de determinada “Região Metropolitana”, devendo o credenciado atender as 

Ordens de Serviços - OS emitidas pelas unidades credenciadas sem cobrança de hora extra; 

6.4 Respeitar as disposições contratuais para o atendimento customizado para cada empresa cliente do Sesi/PR, 

conforme estabelecido previamente na Ordem de Serviços - OS e no Acordo de Nível de Serviços - ANS; 

6.5 Utilizar as definições técnicas, relatórios e orientações e exigências técnicas definidas pelos profissionais do 

Sesi/PR, embasadas nas diretrizes técnicas dos programas, para elaboração dos serviços do Programa Sesi Cuide-se+; 

6.6 Para os serviços do Programa Sesi Cuide-se+ Eixo Atividade Física deverá ser emitido relatório de produção 

diária, de acordo com as especificações técnicas, identificando o cliente atendido, data e número de atendimentos, este 

relatório deverá estar devidamente assinado pelo cliente atendido. O relatório de produção diária deverá ser anexado ao 

relatório de produção mensal (do dia 01 ao último dia do mês) a ser encaminhado até o primeiro dia útil do mês 

subsequente, para o gestor da unidade conferir. Este deverá contemplar: nº de atendimentos realizados no mês no 

cliente Sesi/PR e valores respectivos antes que seja emitida a Nota Fiscal; 

6.7 Para os serviços de Programa SESI Cuide-se + Eixo Alimentação Saudável, deverá ser emitido Relatório de 

Produção Mensal todo dia 01 ao último dia do mês, conforme ANEXO XXII, ANEXO XXIII, ANEXO XXIV e 

ANEXO XXV e encaminhado no primeiro dia útil do mês subsequente, para o gestor da Unidade conferir antes que 

seja emitida a nota fiscal; 

6.8 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; 

6.9 Executar, sob sua integral e exclusiva responsabilidade, os serviços autorizados através de Ordem de Serviço - 

OS da unidade solicitante do serviço com fiel e precisa observância às orientações do profissional do Sesi/PR através 

de Acordo de Níveis de Serviço – ANS, garantindo a qualidade no processo de implantação, execução, 
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acompanhamento e manutenção junto aos clientes do Sesi/PR; 

6.10 O(s) profissional(is) deve(m) apresentar-se na empresa portando Registro Geral (carteira de identidade), cédula 

profissional no caso dos serviços específicos, munidos dos equipamentos correspondente ao serviços a serem 

prestados; 

6.11 A Nota Fiscal deverá especificar a unidade Sesi/PR geradora de serviços, conforme citado no objeto do Edital item 

1, com respectivo CNPJ, devendo possuir as seguintes informações: 

a) Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa jurídica atende os requisitos do artigo 120 da 

IN/RFB nº 971 de 13/11/2009; 

b) Especificação do nº de serviços realizados (nº de horas), e data da realização dos serviços, nº do Termo 

de credenciamento, local, cidade e unidade de prestação de serviço; 

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

d) Banco, número da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas 

de poupança. 

6.12 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas; 

6.13 Fornecer, materiais de consumo, equipamentos e ou aparelhos necessários para desenvolver as atividades 

contratadas e outros que possam ser solicitados, quando necessário, por conta do atendimento ou ao desenvolvimento 

das atividades objeto deste Regulamento, sem ônus adicional ao Sesi/PR, caso necessário o Credenciado poderá 

negociar com a unidade geradora do serviço, tendo está a possibilidade de empréstimo dos referidos materiais; 

6.12.1 Cuide-se + Eixo Atividade Física: colchonetes, cordas, bastões, som, bolas anti stress, halteres, teraband, 

dinamômetro manual, escapular e dorsal, plicômetro científico, fita métrica antropométrica, banco de well´s, 

estadiômetro, balança, simetrógrafo; 

6.12.2 Cuide-se + Eixo Alimentação Saudável: balança, jaleco, fita antropométrica; Impressora para o caso de 

necessitar imprimir os planos alimentares; Carimbo de identificação com CRN; notebook com acesso à internet. 

6.12.3 Cuide-se + Eixo Prevenção de Doenças Crônicas: Dinamômetro manual, fita ou trena de medida antropométrica, 

banco de Wells, estadiômetro, balança, colchonete, esfigmomanômetro. 

6.14 Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal quando ocorrer; 

6.15 Responsabilizar-se em apresentar o certificado de calibração dos equipamentos próprios destinados a avaliação 

física ou negociar o uso dos equipamentos da unidade Sesi/PR solicitante (sempre que for realiza-las, sendo em 

ações/eventos acordados, e/ou quando solicitado e sempre seguir o protocolo de avaliação orientado pelo Sesi/PR) 

6.16 Informar a Unidade do Sesi/PR solicitante, sempre que prestar seus serviços em empresas situadas a mais de 30 

km do SESI/PR, a quantidade de KM rodado através de planilha para ser ressarcida no valor de R$ 1,20 (um real e vinte 

centavos) por km excedente. Considerando a distância de 30 km ida (será pago a partir do 31º km) assim como a 

distância de 30 km de volta (será pago a partir do 31º km). Exemplo: O deslocamento do trajeto entre a Unidade 

SESI/PR e a empresa X de ida é de 40 km, iremos pagar 10 km que é o excedente, tendo em vista que 

contabilizaremos a partir do 31º km. O deslocamento de volta seguirá o mesmo raciocínio da ida, então seria pago no 

total 20 km à R$ 1,20 (hum real e vinte centavos) o que daria R$ 24,00 (vinte e quatro reais). Quando o atendimento 

contemplar mais de uma empresa que possa ser atendida em sequência no mesmo trajeto, o reembolso aqui referido se 

dará por um único cálculo considerando o itinerário total percorrido, tomando como ponto de partida a unidade do 

Sesi/PR solicitante e como ponto final a última empresa atendida; 

6.17 Não serão consideradas para fins de reembolso as horas-deslocamento, aqui entendidas como o tempo em que se 

está em deslocamento e em espera (como nos casos de atrasos do meio de transporte escolhido, seja por qualquer 

motivo apresentado) dos colaboradores da credenciada até o local de realização do serviço contratado. 
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6.18 Quando o cliente Sesi/PR se localizar em município vizinho a unidade Sesi/PR geradora do serviço e o 

credenciado se localizar neste município de atendimento, ou possuir corpo técnico no local, não haverá pagamento da 

taxa de deslocamento pela unidade geradora do serviço. Estas ocorrências serão validadas por Acordo de Níveis de 

Serviços - ANS; 

6.19 Ter em suas instalações computador com capacidade e condições de acesso à internet banda larga e/ou 

impressora; 

6.20 Utilizar software de gestão indicado pelo Sesi/PR, quando for o caso e alimentá-lo na frequência indicada; 

6.21 Responsabilizar-se pelo transporte e danos que possam ocorrer em equipamentos e materiais de qualquer 

natureza de sua propriedade e/ou de terceiros, bem como ressarcir danos morais e físicos se causados ao Sesi/PR ou 

ao seu Cliente; 

6.22 Não divulgar, fotografar e/ou gravar assuntos internos do cliente Sesi/PR; 

6.23 Em caso de falta, férias ou afastamento previsto em Lei de algum de seus colaboradores/prestadores de serviço 

que esteja a serviço do Sesi/PR, substituí-lo imediatamente e comunicar o fato ao Sesi/PR para que possa ser 

elaborado um novo Acordo de Níveis de Serviços - ANS especifico para a situação; 

6.24 Não divulgar sua marca, seus serviços/ produtos/ nome/ logomarca/ telefone e/ou qualquer material que contenha 

algo que identifique sua empresa, sob pena de descredenciamento, previsto na cláusula 8 do presente Edital; 

6.25 Participar de treinamentos técnico-operacionais quando solicitado pelo Sesi/PR; 

6.26 Garantir que os profissionais com bacharelado e/ou Licenciados Plenos estejam devidamente regularizados junto 

ao conselho da classe da sua área de atuação, para realização dos serviços deste edital; 

6.27 Encaminhar ao Sesi/PR listagem atualizada dos profissionais diretamente envolvidos na execução das atividades 

junto ao cliente Sesi/PR conforme item 4; 

6.28 Cobrar o Sesi/PR em 50% do valor da hora referente ao Serviço de Ginástica Laboral cancelado em prazo inferior 

a 48 horas; 

6.29  Estabelecer um único Responsável técnico pela empresa credenciada como contato para tratar de questões dos 

atendimentos (alterações de horário, novos atendimentos, outras que sejam por conta da execução dos serviços), não 

podendo ser alinhada direto com o professor ou outro funcionário. 

6.30 A empresa que contratar contribuinte individual, além do respectivo Contrato de prestação de serviços para 

profissionais autônomos, deverá efetivar a retenção e recolhimento de todos os encargos, conforme previsto na 

legislação pertinente e apresentar a respectiva SEFIP, mensalmente, e comprovante de recolhimento do INSS retido na 

fonte do contribuinte individual que contratou. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO SESI/PR 

7.1 Nomear um Gestor para o presente Credenciamento, que será o responsável pelo relacionamento e informações 

entre as partes. 

7.2 Autorizar, mediante Acordo de Níveis de Serviços - ANS e Ordem de Serviço - OS, os atendimentos dos 

credenciados. Deverá alinhar, informar, comunicar questões de atendimento (alterações de horário, novos 

atendimentos, outras que sejam por conta da execução dos serviços) com o responsável técnico da empresa 

credenciada, não sendo permitido a comunicação direta com o professor ou outro funcionário do credenciado; 

7.3 Fornecer planilhas eletrônicas (formato Excel) com os modelos de relatórios, planos de aula para a devida 

utilização pela empresa credenciada nos serviços do Programa Cuide-se+ Eixo Atividade Física, conforme Exigências 

Técnicas do Serviço; 

7.4 Fornecer planilhas eletrônicas (formato Excel) com modelo de Relatórios e materiais necessários a realização das 



 

 

 

 

Processo nº 2289/16 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº 159/2017 
CREDENCIAMENTO AREA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – RETIFICAÇÃO II 

 

7 

 

ações previstas no Programa SESI Cuide-se + Eixo Alimentação Saudável, para devida utilização pela empresa 

credenciada conforme exigência técnica do Serviço; 

7.5 Divulgar o Programa Cuide-se+: SESI Ginástica na Empresa, Corporativo, e Jogos do SESI junto à comunidade 

industriaria, incentivando as empresas a participarem dos Programas 

7.6 Orientar e garantir a implementação dos Serviços em Promoção da Saúde existentes dentro do Programa Cuide-

se + do Sesi/PR, de acordo com os procedimentos técnico-operacionais constantes nos Caderno Técnicos, Diretrizes 

Técnicas e Normas de Gestão que define a qualidade no processo de implantação, execução, acompanhamento, 

manutenção e avaliação em conjunto com o credenciado para a execução de todas as etapas previstas nos Cadernos 

Técnicos; 

7.7 Promover, sempre que necessário: capacitação técnica presencial ou à distância, bem como suporte técnico 

quando necessário visando o alinhamento da metodologia do Sesi junto aos técnicos da CREDENCIADA para os 

serviços contemplados neste edital de Promoção da Saúde. 

7.8 Prestar assessoria técnica através das unidades do Sesi/PR, conforme diretrizes da Gerência de Segurança e 

Saúde para a Indústria nas ações que se fizerem necessárias para o desenvolvimento dos programas de Promoção da 

Saúde, junto à comunidade industriaria, incentivando as empresas a participarem dos Programas; através de material 

instrucional, supervisões e orientações; 

7.9 Elaborar as propostas de acordo com as demandas e firmar contrato de prestação de serviços junto às empresas 

clientes, conforme Cadernos Técnicos e Diretrizes Técnicas; 

7.10 Aprovar os relatórios de produção encaminhados por e-mail pelo Credenciado com identificação dos 

procedimentos realizados, número de atendimentos, assinatura do cliente, valores cobrados e data de fechamento do 

relatório realizado; 

7.11 Pagar a credenciada que prestar seus serviços em empresas situadas a mais de 30 km da Unidade do Sesi/PR 

solicitante, o valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por km excedente dos 30 km.  Considerando a distância de 30 

km ida (será pago a partir do 31º km) assim como a distância de 30 km de volta (será pago a partir do 31º km). 

Exemplo: O deslocamento do trajeto entre a Unidade SESI/PR e a empresa X de ida é de 40 km, iremos pagar 10 km 

que é o excedente, tendo em vista que contabilizaremos a partir do 31º km. O deslocamento de volta seguirá o mesmo 

raciocínio da ida, então seria pago no total 20 km à R$ 1,20 (hum real e vinte centavos) o que daria R$ 24,00 (vinte e 

quatro reais). Quando o atendimento contemplar mais de uma empresa que possa ser atendida em sequência no 

mesmo trajeto, o reembolso aqui referido se dará por um único calculo considerando o itinerário total percorrido, 

tomando como ponto de partida a unidade do SESI/PR solicitante e como ponto final a última empresa atendida; 

7.12 O Sesi/PR não deverá reembolsar a taxa de deslocamento nos casos em que o cliente Sesi/PR se localizar em 

município vizinho a unidade Sesi/PR geradora do serviço e o credenciado se localizar neste município de atendimento, 

ou possuir corpo técnico no local, estas ocorrências serão validadas por Acordo de Níveis de Serviços – ANS Indicar à 

credenciada(s) software de gestão e orientar a utilização quando necessário; 

7.12 Indicar à credenciada(s) software de gestão e orientar a utilização quando necessário; 

7.13 Exigir da credenciada certificados de calibração dos materiais/equipamentos sempre que houver demanda a qual 

irão usá-los; 

7.14. Aplicar ferramenta que mensurem a satisfação do cliente Empresa e Trabalhador; 

7.15. Monitorar a execução dos serviços prestados pela empresa credenciada conforme negociação estabelecida no 

Acordo de Níveis de Serviços; 

7.16. Orientar ao credenciado que para os serviços do Programa Cuide-se+ Eixo Atividade Física (exceto serviços 

descritos na Promoção de Saúde na Indústria) a HORA TÉCNICA compreende o período de 60 minutos das 5h01 às 
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22h00 e 50 minutos das 22h01 às 5h00; 

7.17 Verificar se o atendimento da Credenciada(s) está sendo executado por profissionais devidamente habilitados para 

cada serviço, através de listagem atualizada dos profissionais diretamente envolvidos na execução das atividades 

referentes aos serviços prestados no Edital em Promoção da Saúde. 

7.18. Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

7.19. Distribuir os serviços de acordo com a ordem de credenciamento em sistema de rodízio. 

7.20. 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. 

7.21. Comunicar ao credenciado com antecedência máxima de 48 horas do cancelamento das atividades demandadas 

para os serviços contratados, na impossibilidade de atendimento do prazo, o Sesi/PR pagará 50% do valor das horas 

canceladas. 

7.22. Todo contato com o credenciado deverá ser realizado com o gestor nomeado por este.  

7.23 Exigir da empresa credenciada, mensalmente, a respectiva SEFIP e comprovante de recolhimento do INSS retido 

na fonte do contribuinte individual, que a mesma contratou. 

 

8. HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

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

oportunizada a defesa prévia. 

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

realizados. 

8.3 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. 

 

9. SANÇÕES E PENALIDADES 

9.1 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. 

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

9.3 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. 

9.4 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. 

9.5 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

9.6 Situações omissas serão analisadas pela equipe do SESI/PR. 
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10. PREÇO E FORMA 

Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento, o Credenciado será remunerado conforme valores descritos no 

ANEXO XXVI. 

 

11. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

11.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção 

na fonte, quais sejam: 

a) Retenção de 11% sobre o total da nota fiscal de prestação de serviço, conforme disposto na Instrução Normativa 

RFB n° 971/2009; quando a credenciada atender ao disposto no artigo 120 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) Retenção de 1,5% de Imposto de Renda, conforme disposto no Decreto n° 3000/99, artigo 647; 

c) Retenção de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL, conforme disposto na Instrução Normativa n° 459, de 18/10/2004, 

artigo 1°, e suas respectivas alterações; 

d) Retenção de ISS, desde que observado ao disposto na 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. 

 

12. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

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

com 30 (trinta) dias corridos de antecedência. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 O SESI/PR poderá alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que justificado. 

13.2 A 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. 

13.3 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. 

13.4 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. 

13.5 Está vedada a utilização da logomarca do SESI/PR em placas, crachás, uniformes, veículos, e/ou qualquer 

material de mídia sem a devida autorização da Instituição, por escrito, sob pena de aplicação de medidas jurídicas 

cabíveis. Havendo necessidade de divulgação o SESI/PR fornecerá para toda a rede de credenciados do Estado 

material devidamente autorizado. 

13.6 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a respectiva tradução 
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juramentada.  

13.7 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. 

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

do SESI/PR. 

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

sua necessidade. 

13.10 Na hipótese do termo de credenciamento vir a ser prorrogado por prazo superior a 12 (doze) meses, é 

possibilitado à empresa solicitar reajuste contratual (índice INPC/IBGE). Este só poderá ser solicitado no momento da 

prorrogação, cabendo ao SESI-PR deferir ou não.  

13.11 Qualquer esclarecimento complementar a respeito deste Edital poderá ser obtido através do e-mail: - 

silmara.cruz@sistemafiep.pr.org.br  

 

Curitiba, 15 de fevereiro de 2017. 

 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do SESI/PR 

mailto:silmara.cruz@sistemafiep.pr.org.br
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

 

1- PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1.1 Descrição do Serviço: O Sesi Cuide-se + Atividade Física, é um conjunto de serviços com o objetivo 

de proporcionar a qualidade de vida dos indivíduos, por meio da Atividade Física e o Exercício Físico, 

baseado na proposição de atividades informativas e vivenciais, realizadas sistematicamente e capazes de 

promover mudanças no estilo de vida e gerar impacto na saúde e bem-estar. Estas atividades devem ser 

realizadas  por profissionais de Educação Física devidamente habilitados, aos quais compete coordenar, 

planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 

planos e projetos, bem como prestar serviços assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de 

equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos 

nas áreas de atividades físicas e do desporto. 

1.2 Exigências Técnicas:  

a) A designação e o exercício da profissão de Educação Física, profissional de saúde, em qualquer de 

suas áreas, são privativos dos portadores de diploma expedido por escolas de graduação em educação 

física, oficiais ou reconhecidas, devidamente registrado no órgão competente do Ministério da Educação e 

regularmente inscrito no Conselho Regional de Educação Física (CREF) da respectiva área de atuação 

profissional. 

b) As exigências estarão atreladas com a especificação técnica de cada serviço oferecido pelo Programa 

Sesi Cuide-se+.  

 

2- NUTRICIONISTA 

2.1 Descrição do Serviço: O Sesi Cuide-se+ Alimentação Saudável é um conjunto de ações de nutrição 

que estimulam práticas alimentares mais saudáveis, contribuindo para a promoção da saúde do trabalhador 

da indústria. É composto de: atendimento clínico-nutricional individualizado, onde os trabalhadores são 

acompanhados pelo período acordado em contrato; palestras e oficinas vivenciais que acontecem em 

paralelo ao atendimento individualizado ou em ações pontuais, além de Consultoria em Nutrição.  Compete 

ao profissional nutricionista que irá atuar no programa, executar os atendimentos no ambulatório ou sala 

designada pela empresa, necessitando de conhecimentos de dietoterapia ambulatorial, prescrevendo, 

planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para os trabalhadores designados pela empresa, 

assim como, solicitação de exames laboratoriais se forem necessários ao acompanhamento dietoterápico. 

Além disso, é desejável que o profissional nutricionista tenha habilidade para ministrar palestras e oficinas, 

tenha conhecimento e habilidade em implantação de boas práticas e fabricação de alimentos, elaboração de 

manual de boas práticas, de POP’s e desenvolvimento de cardápios saudáveis em refeitórios. Este 

profissional também poderá atender o serviço Cuide-se + Prevenção de Doenças Crônicas e Consultoria 

Longevidade Produtiva. 

2.2 Exigências Técnicas: 

2.2.1 A designação e o exercício da profissão de Nutricionista, profissional de saúde, em qualquer de suas 

áreas, são privativos dos portadores de diploma expedido por escolas de graduação em nutrição, oficiais ou 

reconhecidas, devidamente registrado no órgão competente do Ministério da Educação e regularmente 

inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) da respectiva área de atuação profissional. 

2.2.2 As exigências estarão atreladas com a especificação técnica de cada serviço oferecido pelo Programa 

Sesi Cuide-se+ e Consultorias em Longevidade Produtiva.  
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3- PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DIVERSOS 

3.1 Descrição do Serviço: Realizar prestação de serviço de acordo com as exigências constantes no Anexo 

II – Especificação Técnica: Cuide-se + Eixo Atividade Física, item 4- Cuide-se + eixo atividade física: 

promoção de saúde na indústria. 

3.2 Exigências Técnicas: Conforme Exigências Técnicas apresentadas nos serviços relacionado no Anexo II 

– Especificação Técnica: Cuide-se + Eixo Atividade Física, item 4- Cuide-se + eixo atividade física: promoção 

de saúde na indústria. 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CUIDE-SE + EIXO ATIVIDADE FÍSICA: 

 

1. GINÁSTICA NA EMPRESA, ATIVIDADE FÍSICA CORPORATIVA 

 
1.1. Descrição e Necessidades dos Serviços 

 

1.1.1. Cuide-se + Eixo Atividade Física: Ginástica na Empresa 

Sesi Ginástica na Empresa é um serviço que tem como objetivo principal reduzir a exposição a 

comportamentos sedentários, reduzir a percepção de dores e desconfortos relacionados à realização de 

tarefas laborais, promover a melhoria de outros indicadores de presenteísmo, como a percepção de disposição 

de energia e a capacidade de concentração na realização das tarefas laborais. Sendo assim, promover uma 

melhoria na qualidade dos relacionamentos interpessoais, elevar o índice de estilo de vida e incentivar o 

trabalhador à prática de atividades físicas também são amplamente trabalhados neste serviço. 

 

1.1.1.1. Planilhas de Controle 

 
a) Planejamento Semanal de Aulas – ANEXO VII 

b) Relatório de Produção Diária – ANEXO IX 

c) Controle de Participação do Aluno – ANEXO X 

d) Relatório de Produção Mensal – ANEXO XI 

e) Relatório de Presença do Credenciado – ANEXO XII 

 

1.1.2. Cuide-se + Eixo Atividade Física: Atividade Física Corporativa 
Atividade Física Corporativa é um serviço que disponibiliza as empresas, em espaço e tempo 

demandados por elas, intervenção especializada com vistas ao bem-estar, promoção da atividade física, saúde 

e prevenção de doenças por meio da prática de exercícios físicos e melhoria/manutenção da aptidão física. A 

Atividade Física Corporativa oferta serviços de exercício físico sistematizados em academias ou salas de 

ginástica na indústria, também visa desenvolver atividade esportiva sistemática organizada por grupos de 

interesse novamente realizadas na indústria (Neste serviço não está contemplada nenhuma atividade física 

competitiva e pontual do Esporte). 

 

1.1.2.1. Planilhas de Controle 

 
a) Planejamento Semanal de Aulas – ANEXO VII 

b) Relatório de Produção Diária – ANEXO IX 

c) Controle de Participação do Aluno – ANEXO X 

d) Relatório de Produção Mensal – ANEXO XI 

e) Relatório de Presença do Credenciado – ANEXO XII 
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1.2. RESPONSABILIDADES 

 

1.2.1. Responsabilidade do Credenciado 

 

a) Disponibilizar profissional Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física devidamente 

regularizado junto ao conselho da classe - CREF Paraná; 

b) Planejar as intervenções que serão feitas na empresa, utilizando o modelo de plano de aula fornecido 

pelo Sesi/PR, com antecedência mínima de 48h00; 

c) Desenvolvimento/realização do serviço no dia e hora marcada conforme OS - Ordem de serviço 

previamente emitida pela unidade Sesi/PR; 

d) Aplicação de avaliação e diagnósticos quando solicitado pelo Sesi/PR; 

e) Registros do atendimento formalizando o período em que esteve na empresa através do relatório de 

presença do credenciado, lista de chamada do trabalhador e relatório de produção; 

f) Controle de atividades, com elaboração de planilhas de exercícios respeitando as orientações e 

diretrizes técnicas; 

g) Sensibilização dos empregados quanto aos benefícios de um estilo de vida ativo e saudável; 

h) Ministrar aulas e atividades especiais nas empresas respeitando a diretrizes técnicas. 

 

1.2.2. Responsabilidade do Sesi/PR 

 

a) Padronização do serviço junto ao credenciado; 

b) Assessoramento da equipe de credenciados; 

c) Supervisão da execução dos serviços executados pelo credenciado dentro da empresa; 

d) Suporte técnico aos serviços executados pelo credenciado; 

e) Analise e acompanhamento dos indicadores de desempenho previstos nas metas do serviço; 

f) Capacitação profissional do credenciado podendo ser presencial ou a distância, procurando promoção 

de melhoria continua do serviço; 

g) Contato com o cliente; 

h) Elaboração do plano de ação, elaboração de cronograma de intervenções, dos ciclos de intervenções 

temáticas; 

i) Elaboração e negociação de propostas comerciais junto as empresas clientes; 

j) Formalização do contrato com a empresa cliente; 

k) Aplicação de pesquisas de satisfação com o credenciado nas empresas. 

 

2. CUIDE-SE + EIXO ATIVIDADE FÍSICA: JOGOS DO SESI E TORNEIOS 

 

2.1. Descrição e Necessidades do Serviço 

 

2.1.1. Cuide-se + Eixo Atividade Física: Jogos do Sesi e Torneios 

Os Serviços têm por finalidade desenvolver e incorporar hábitos saudáveis através da prática de 
exercícios físicos em competições esportivas, com vistas à promoção da saúde e melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores, estimulando os a adoção de estilo de Vida Saudável. Consequentemente contribuindo 
para a competitividade das indústrias Paranaense. 

As ações têm início com amistosos, torneios internos e outras vivências esportivas nas empresas 
durante o ano todo, para em seguida, realizar as fases nos Municípios e no Estado. 
 

2.1.1.1. Planilhas de Controle 

 

a) Ficha de Inscrição 

b) Controle Técnico 

c) Boletim Informativo 
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d) Boletim Oficial 

e) Sumulas 

f) Relatório Técnico Disciplinar. 

g) Relatório Geral Final 

 

 

2.2. RESPONSABILIDADES 

 

2.2.1. Responsabilidade do Credenciado 

 

a) Disponibilizar profissional com Licenciatura Plena e/ou Bacharelado em Educação Física (área de 

atuação Bacharelado) bem como o respectivo registro junto ao conselho da classe - CREF Paraná; 

b) Planejar as intervenções conforme planejamento de realização determinada pelo SESI/PR; 

c) Desenvolvimento/realização do serviço no (s) dia(s) e hora marcada conforme Ordem de serviço 

previamente emitida pela unidade Sesi/PR; 

d) Retirar/devolver os materiais para o evento no próprio Sesi/PR (sumulas, bolas, troféus, banners etc.) 

quando necessário; 

e) Verificar no ato do evento/jogo se não há pessoas irregulares participando; 

f)  Atentar-se para que o evento/jogo comece e termine no horário marcado, além de ter conhecimento da 

programação geral, e do regulamento da competição, após disponibilizado; 

g) Estar presente 1 hora antes do Jogo; 

h) Preparar local da partida, recebendo as equipes e arbitragem; 

i)  Conferir documentação dos participantes orientado pelo Sesi/PR; 

j) Manter a ordem e a organização no local de competição durante a partida, atentar-se para que o 

preenchimento correto das súmulas, por parte dos anotadores, principalmente nos itens que se refere 

ao resultado final e encerramento de todos os processos (assinaturas, cartões entre outros) evitando 

rasuras e enviar um relatório descritivo com os fatos ocorridos no evento/jogo; 

k) Aplicação de avaliação e diagnósticos quando solicitado pelo Sesi/PR; 

l) Registros do atendimento formalizando o período em que esteve na empresa através do relatório de 

presença do credenciado, e relatório de produção quando solicitado; 

m) Controle de atividades, com preenchimento de formulários específicos do Sesi/PR quando solicitado; 

n) Sensibilização de trabalhadores quanto aos benefícios de um estilo de vida ativo e saudável. 

 

2.2.2. Responsabilidade do Sesi/PR 

 

a) Padronização do serviço junto ao credenciado; 

b)  Assessoramento da equipe de credenciados; 

c) Supervisão da execução dos serviços executados pelo credenciado dentro da empresa; 

d)  Disponibilizar os materiais para o evento / jogo (sumulas, bolas troféus, banners etc.) quando 

necessário; 

e) Suporte técnico aos serviços executados pelo credenciado; 

f) Análise e acompanhamento dos indicadores de desempenho previstos nas metas do serviço; 

g) Capacitação do credenciado podendo ser presencial ou a distância, procurado a promoção de melhoria 

continua do serviço; 

h) Contato com o cliente; 

i) Elaboração do plano de ação; 

j) Elaboração e negociação de propostas comerciais junto as empresas clientes; 

k)  Formalização do contrato com a empresa cliente; 

l) Aplicação de pesquisas de satisfação com o credenciado nas empresas. 
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3. CUIDE-SE + EIXO ATIVIDADE FÍSICA: PROMOÇÃO DE SAÚDE NA INDÚSTRIA 

 

3.1. SERVIÇOS DIVERSOS 

 

3.1.1. ANIMADOR DE PALCO 

3.1.1.1. Descrição do Serviço: A ele compete conduzir, o evento de forma recreativa e lúdica do início ao fim 

do evento ou conforme seja orientado; anunciar o roteiro que foi traçado pelo realizador do evento, em 

boa postura e bom tom. A função desse profissional é animar a cerimônia com total interação com o 

público e apresentar as atrações e atividades do evento. 

3.1.1.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.2. MESTRE DE CERIMONIA 

3.1.2.1. Descrição do Serviço: O Mestre de Cerimônias é o condutor do evento. A ele compete conduzir, com 

segurança, o evento, do início ao fim; anunciar o roteiro que foi traçado pelo Chefe do Cerimonial, em boa 

postura e com voz firme. A função desse profissional é ordenar e orientar a cerimônia. Pode também elaborar a 

relação com os nomes das autoridades presentes, identificar e confeccionar as nominativas com os nomes das 

autoridades que deverão ser citadas pelo presidente ou anfitrião da solenidade, conferir o som, orientar as 

recepcionistas quanto à formação da mesa, coordenar os garçons no serviço de água para mesa e conduzir a 

cerimônia com bom desempenho. 

3.1.2.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. 

 

 

3.1.3. RECREADORES 

3.1.3.1. Descrição do Serviço: Profissional com Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física com 

experiência na gestão de atividades em grupo capacitado para planejar, organizar, orientar, criar e desenvolver 

atividades recreativas podendo ser: jogos, brincadeiras esportivas, lúdicas ou culturais com crianças e adultos. 

3.1.3.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. 

a) O técnico indicado tem que ser graduado em Bacharelado ou Licenciado Pleno em Educação Física; 

b) Apresentar certidão negativa de débitos junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF/PR 

do ano vigente. 

 

3.1.4. COORDENADORES DE RECREAÇÃO 

3.1.4.1. Descrição do Serviço: Profissional com Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física, 

capacitado com vasta experiência na gestão de atividades de recreação, bem como a criação, elaboração de 

atividades bem como o planejamento e organização da equipe de monitores. 

3.1.4.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. 

a) O técnico indicado tem que ser graduado em Bacharelado ou Licenciado Pleno em Educação Física; 

b) Apresentar certidão negativa de débitos junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF/PR 

do ano vigente. 

 

3.1.5. ESCULTOR DE BALÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.5.1. Descrição do Serviço: Modelar balões dando diversas formas para as esculturas entretendo os 

participantes do evento. 
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3.1.5.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento e apresentar um portfólio com todos os tipos de trabalhos/esculturas 

realizados. 

 

3.1.6. MAQUIADOR INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.6.1. Descrição do Serviço: Realização de pinturas faciais com utilização de diversos desenhos e 

personagens infantis, sempre de maneira divertida e interativa com os participantes do evento. 

3.1.6.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento e apresentar um portfólio com todos os tipos de trabalhos realizados. 

 

3.1.7. OFICINA DE PINTURA EM METRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.7.1. Descrição do Serviço: Fornecer rolo de papel ou folha branca/parda, fixadas no chão às crianças 

podem expressar a sua criatividade utilizando-se de recursos como lápis grafite, lápis de cor, giz de cera e 

tintas especiais para esta atividade. 

3.1.7.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.8. OFICINA DE ARGILA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.8.1. Descrição do Serviço: Trabalhar os processos de transformação através da argila proporcionando 

aos participantes uma atividade diferenciada e atrativa. 

3.1.8.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.9. OFICINA CABELO MALUCO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.9.1. Descrição do Serviço: Elaboração de vários tipos de penteados com utilização de sprays coloridos, 

gel, presilhas, etc. 

3.1.9.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.10. OFICINA DE PIPA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.10.1. Descrição do Serviço: Elaboração de pipas junto aos participantes do evento utilizando uma 

armação leve de bambu ou madeira, com uma folha de papel ou plástico e coloca-se para voar, preso a 

extremidade de uma linha ou barbante tomando-se a precaução de evitar riscos. 

3.1.10.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.11. CARICATURISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.11.1. Descrição do Serviço: retratar a(s) pessoa(s) ou um objeto de forma bem-humorada usando 

técnicas do desenho. 

3.1.11.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e apresentar um portfólio com todos os tipos de trabalhos 

realizados. 

 

 

 



 

 

 

 

Processo nº 2289/16 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº 159/2017 
CREDENCIAMENTO AREA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – RETIFICAÇÃO II 

 

18 

 

3.1.12. OFICINA DE DANÇA 

3.1.12.1. Descrição do Serviço: Proporcionar o desenvolvimento, do ritmo, da coordenação motora, da 

consciência corporal além de oportunizar a interação e socialização dos participantes através dos movimentos 

da dança; estimulando a memória e a vivência motora. 

3.1.12.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.13. OFICINA DE CANTO 

3.1.13.1. Descrição do Serviço: Proporcionar aos participantes o contato com a Música, através do 

canto. Desenvolver noções básicas de linguagem musical, uso correto da voz e respiração. Estimular a 

sensibilidade e capacidade auditiva através do trabalho com repertório variado: obras originais para o caro e 

arranjos, música popular, etc. 

3.1.13.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e comprovar ser graduado em curso superior de música. 

 

3.1.14. OFICINA DE CIRCO MALABARES 

3.1.14.1. Descrição do Serviço: Proporcionar aos participantes a prática de jogos com malabares, 

estimulando manuseio de aparelhos, substituindo, eventualmente, os malabares por outros objetos, com ajuda 

e orientação dos profissionais. 

3.1.14.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.15. OFICINA DE MATERIAL RECICLADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.15.1. Descrição do Serviço: Estimular a criatividade e imaginação dos participantes a dar uma nova 

função e forma a materiais que tinham como destino o lixo, diminuindo a poluição gerada por plásticos, vidros e 

outros, conscientizando aos participantes a necessidade de reutilizar, reciclar e reduzir minimizando assim as 

agressões à natureza. 

3.1.15.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e apresentar um portfólio com os tipos de trabalhos/esculturas 

realizadas. 

3.1.15.3. Materiais utilizados na oficina devem estar higienizados, no caso dos recicláveis, bem como os 

procedimentos de segurança para a oficina de reciclagem. 

UF 1 hora. 

 

3.1.16. OFICINA DE ORIGAMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.16.1. Descrição do Serviço: Ensinar aos participantes a confeccionar peças artísticas com o uso de 

papel e dobraduras, desenvolvendo a coordenação motora, aumentando a capacidade de concentração e 

memorização, estimulando a criatividade, a atenção e a paciência, exigindo disciplina e persistência. 

3.1.16.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e apresentar um portfólio com trabalhos/esculturas realizadas. 

 

3.1.17. OFICINA DE IKEBANA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.17.1. Descrição do Serviço: Ensinar a técnica de elaboração de arranjos florais feitos seguindo arte 

e filosofia milenar japonesa que leva o praticante à harmonia interior, promovendo a alegria e a elevação dos 

sentimentos. 



 

 

 

 

Processo nº 2289/16 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº 159/2017 
CREDENCIAMENTO AREA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – RETIFICAÇÃO II 

 

19 

 

3.1.17.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e apresentar um portfólio com trabalhos/esculturas realizadas. 

 

3.1.18. OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.1.18.1. Descrição do Serviço: Ensinar técnicas artísticas de brinquedos, objetos decorativos e livre 

criação. Confeccionar jogos e brinquedos utilizando materiais descartáveis e reciclados. 

3.1.18.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e apresentar um portfólio com trabalhos/esculturas realizadas. 

3.1.18.3. Materiais utilizados na oficina devem estar higienizados, no caso dos recicláveis, bem como os 

procedimentos de segurança para a oficina de reciclagem. 

 

3.1.19. OFICINA MUSICAL (PERCURSSÃO) 

3.1.19.1. Descrição do Serviço: Mostrar ao participante a importância da percussão no som através da 

pratica e orientação. A percussão é fundamental para definir o caráter ou personalidade da música, através de 

efeitos sonoros e intervenções esporádicas de instrumentos como chocalhos, carrilhões, chicotes entre outros. 

3.1.19.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.20. OFICINA DE ESCULTOR DE BALÃO COM MATERIAL 

3.1.20.1. Descrição do Serviço: Ensinar a modelar balões dando diversas formas para as esculturas. 

3.1.20.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e apresentar portfólio com os tipos de trabalhos/esculturas 

realizadas. 

 

3.1.21. MÁGICO / ILUSIONISTA 

3.1.21.1. Descrição do Serviço: Executar mágicas e/ou ilusionismo, interagindo com os participantes do 

evento através de jogos de mágica, utilizando aparelhos ou movimentos manuais. 

3.1.21.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.22. MASSOTERAPIA (MACA) 

3.1.22.1. Descrição do Serviço: Aplicação de técnica de massagem trabalhando fatores físicos e 

mentais proporcionando resultados como: alívio do stress, relaxamento, diminuição de dores musculares, 

melhora da circulação sanguínea, da flexibilidade, sensação de bem-estar e melhora da qualidade de vida do 

participante. 

3.1.22.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e comprovar formação na área de atuação. 

 

3.1.23. HIDRATAÇÃO FACIAL 

3.1.23.1. Descrição do Serviço: Limpeza, esfoliação e hidratação fazendo a reposição da umidade da 

pele, eliminando tensões e suavizando rugas sendo um ótimo meio de prevenir o envelhecimento da pele. 

3.1.23.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e comprovar formação na área de atuação. 
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3.1.24. MASSAGEM NOS PÉS 

3.1.24.1. Descrição do Serviço: Para alívio de muitos tipos de dores nos pés, de câimbras repentinas a 

dores contínuas a massagem reduz a tensão, melhora a irrigação sanguínea, faz aflorar o funcionamento 

nervoso restabelecendo a harmonia entre todas as funções do corpo combatendo o estresse. 

3.1.24.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e comprovar formação na área de atuação. 

Utilizar materiais e equipamentos higienizados. 

 

3.1.25. CADEIRA DE QUICK MASSAGEM 

3.1.25.1. Descrição do Serviço: Massagem que utiliza cadeira especial que permite que o 

massoterapeuta possa trabalhar de maneira fácil e com ótimos resultados na região cervical, ombros, membros 

superiores e região dorsal. 

3.1.25.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e comprovar formação na área de atuação. 

Utilizar materiais e equipamentos higienizados. 

 

3.1.26. QUIROPRAXIA – ORIENTAÇÃO EM GRUPO 

3.1.26.1. Descrição do Serviço: Profissional da área da saúde que se dedica ao tratamento de 

problemas do sistema musculoesquelético que através de técnica de terapia manual, exercícios e orientação 

postural, procuram diminuir a dor e tensão, restaurando a movimentação normal. 

3.1.26.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento, comprovar formação em curso técnico de nível médio na área 

de atuação e utilizar materiais e equipamentos higienizados. 

 

3.1.27. MUSICOTERAPEUTA – OFICINA 

3.1.27.1. Descrição do Serviço: Ensinar, demonstrar a relação do ser humano com os sons com 

objetivo de restabelecer o equilíbrio físico, psicológico e social do indivíduo. 

3.1.27.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento, comprovar graduação em Musicoterapia, fixado na forma da 

Lei Estadual nº 15.050 de 12/04/2006 e comprovar registro profissional no órgão de classe. 

 

3.1.28. SHIATSU EXPRESS COM FORNECIMENTO DE CADEIRA 

3.1.28.1. Descrição do Serviço: Método terapêutico japonês realizado em cadeira especifica a partir 

dos recursos de pressão dos meriadianos com os dedos, que por sua vez, tem origem da Medicina Chinesa. A 

palavra japonesa Shiatsu significa pressão ("Atsu") com os dedos ("Shi"). 

3.1.28.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento. A data de emissão do atestado não pode ser superior a 01 

ano, considerando a data de apresentação dos documentos para credenciamento e comprovar formação na 

área de atuação. 

 

3.1.29. SHIATSU COM FORNECIMENTO DE MACA 

3.1.29.1. Descrição do Serviço: Método terapêutico japonês realizado em cadeira especifica a partir 

dos recursos de pressão dos meriadianos com os dedos, que por sua vez, tem origem da Medicina Chinesa. A 

palavra japonesa Shiatsu significa pressão ("Atsu") com os dedos ("Shi"). 

3.1.29.2. Apresentar no mínimo 01 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis com objeto desse 

credenciamento. 
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3.1.30. APOIO LOGISTICO 

3.1.31. Descrição do Serviço: Montagem das estruturas para o evento como: pórtico, banners, grades de 

ferro, entrega de água aos participantes do evento, entrega de frutas, entrega de medalhas, auxílio na 

premiação, demarcação com cones do percurso da corrida, colocação das placas de quilometragem no 

percurso, indicar o percurso aos participantes, recolhimento dos materiais citados ao final do evento. 

3.1.32. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. 

 

3.1.33. PALESTRAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE 

3.1.33.1. Descrição Sumária: Palestrante é o profissional com formação universitária que tenha 

conhecimentos específicos a respeito do tema que constitui objeto da palestra pretendida, ou que 

independente da formação comprove domínio de apresentação através de palestras de assunto; nas áreas de 

Saúde, Bem-estar, Esporte, Motivação e Nutrição. As palestras devem ter duração mínima de 50 a 60 minutos, 

e atender desde pequenos a grandes grupos. Deverá apresentar o Currículo Vitae e certificados de cursos 

realizados que comprovem a experiência no tema pretendido. 

3.1.33.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento e apresentar comprovação de formação universitária ou 

técnica. Para Palestras de Nutrição deverá apresentar diploma de graduação em Nutrição e carteirinha do 

CRN. 

 

3.1.34. TEATROS EMPRESARIAIS 

3.1.34.1. Descrição Sumária do Serviço: Profissionais e/ou grupo teatral que, tenha conhecimentos 

específicos no desenvolvimento de espetáculos teatrais, e outros serviços (teatrais) nas áreas de Meio 

Ambiente, Sustentabilidade, Saúde, Segurança, Bem-Estar, Esporte, Liderança e Motivacional. As peças 

devem ter duração mínima de 60 minutos, sempre com sonorização adequada ao ambiente. 

3.1.34.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. A data de emissão do atestado não pode ser superior a 01 ano, 

considerando a data de apresentação dos documentos para credenciamento. 

 

3.1.35. ESQUETES EMPRESARIAIS 

3.1.35.1. Descrição Sumária do Serviço: Profissionais (dupla de atores) e/ou grupo teatral que, tenha 

conhecimentos específicos no desenvolvimento de esquetes teatrais, nas áreas de Meio Ambiente, 

Sustentabilidade, Saúde, Segurança, Bem-Estar, Esporte, Liderança e Motivacional. Os esquetes teatrais são 

pequenas peças de teatro que devem ter a duração entre 10 a 20 minutos, geralmente utilizadas nas linhas de 

produção, quando a empresa não pode parar a produção, sempre com sonorização adequada ao ambiente. 

3.1.35.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços compatíveis 

com objeto desse credenciamento. A data de emissão do atestado não pode ser superior a 01 ano, 

considerando a data de apresentação dos documentos para credenciamento. 

 

3.1.36. MUSICOTERAPEUTA 

3.1.36.1. Descrição do Serviço: Orientar os participantes em grupos ou individualmente quanto aos 

sons terapêuticos com objetivo de restabelecer o equilíbrio físico, psicológico e social do indivíduo. 

3.1.36.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento, comprovar graduação em Musicoterapia, fixado na forma da 

Lei Estadual nº 15.050 de 12/04/2006 e comprovar registro profissional no órgão de classe. 

 



 

 

 

 

Processo nº 2289/16 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº 159/2017 
CREDENCIAMENTO AREA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – RETIFICAÇÃO II 

 

22 

 

3.1.37. AURICOLOTERAPEUTA 

3.1.37.1. Descrição do Serviço: Tratamento terapêutico consiste na estimulação dos pontos cutâneos 

específicos da orelha, promovendo assim uma estabilidade interna do organismo. 

3.1.37.2. Exigências Técnicas: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento, comprovar formação em curso técnico de nível médio na área 

de atuação e utilizar materiais e equipamentos higienizados. 

 

3.1.38. ACUPUNTURISTA 

3.1.38.1. Descrição dos Serviços: Tratamento milenar utilizado para aliviar dores e tratar doenças com 

a técnica de colocação de agulhas em diferentes pontos de pressão em todo o corpo. Através do estímulo 

desses pontos promover a capacidade natural regeneradora, aprimorando seu funcionamento. 

3.1.38.2. Exigência Técnica: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou serviços 

compatíveis com objeto desse credenciamento, comprovar formação em curso técnico de nível médio na área 

de atuação e utilizar materiais e equipamentos higienizados. 

 

4. CUIDE-SE + EIXO ATIVIDADE FÍSICA: PROGRAMAS CORPORATIVOS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. 

 

4.1. TESTES FÍSICOS ADMISSIONAIS: Caracteriza-se pela aplicação de testes físicos tais como: 

Impulsão Horizontal, Flexão de Quadril, Flexão de Braço, Dinamometria Manual, Lombar e Escapular, Teste de 

Leger, Teste de Corrida 12 minutos, a fim de atender a demanda de empresas que realizam concursos e 

necessitam desta forma de aplicação de testes para cargos que exijam uma boa aptidão física dos candidatos. 

Estes testes têm por objetivo avaliar as condições físicas sejam elas, de endurance cardiorrespiratória e/ou 

força muscular, a fim de verificar o do nível de preparação do candidato em comparação aos índices mínimos 

propostos em edital. 

 

4.1.1. Responsabilidade do Credenciado 

 

a) Disponibilizar profissional Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física devidamente regularizado 

junto ao conselho da classe - CREF Paraná; 

b) Planejar as intervenções que serão feitas na empresa, utilizando o modelo fornecido pelo Sesi/PR, com 

antecedência mínima de 48h00; 

c) Desenvolvimento/realização do serviço no dia e hora marcada conforme OS - Ordem de serviço 

previamente emitida pela unidade Sesi/PR; 

d) Aplicação de avaliação e diagnósticos quando solicitado pelo Sesi/PR; 

e) Registros do atendimento formalizando o período em que esteve na empresa através do relatório de 

presença do credenciado, lista de chamada do trabalhador e relatório de produção; 

f) Controle de atividades, com elaboração de planilhas de exercícios respeitando as orientações e 

diretrizes técnicas; 

g) Sensibilização dos empregados quanto aos benefícios de um estilo de vida ativo e saudável; 

 

4.1.2. Responsabilidade do Sesi/PR 

 

a) Padronização do serviço junto ao credenciado; 

b) Assessoramento da equipe de credenciados; 

c) Supervisão da execução dos serviços executados pelo credenciado dentro da empresa; 

d) Suporte técnico aos serviços executados pelo credenciado; 

e) Analise e acompanhamento dos indicadores de desempenho previstos nas metas do serviço; 
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f) Capacitação profissional do credenciado podendo ser presencial ou a distância, procurando promoção 

de melhoria continua do serviço; 

g) Contato com o cliente; 

h) Elaboração do plano de ação, elaboração de cronograma de intervenções, dos ciclos de intervenções; 

i) Elaboração e negociação de propostas comerciais junto as empresas clientes; 

j) Formalização do contrato com a empresa cliente; 

k) Aplicação de pesquisas de satisfação com o credenciado nas empresas. 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CUIDE-SE + EIXO ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – AÇÕES DE NUTRIÇÃO / PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL NA INDÚSTRIA 

1.1. Descrições e Necessidades do Serviço 

1.1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE ÀS AÇÕES DE NUTRIÇÃO 

a) O serviço deverá atender a todos os critérios dos Conselhos Regional e Federal de Nutrição; 

b) A empresa proponente deverá estar cadastrada como pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de 

Nutrição e apresentar anualmente ao Sesi/PR o Atestado de Responsável Técnico;  

c) Prestar serviços de educação alimentar e nutricional aos trabalhadores da indústria através de 

palestras e oficinas vivenciais e de consultoria em nutrição; 

d) Possuir os equipamentos necessários para a realização do atendimento Nutricional; 
e) Os equipamentos deverão ser calibrados, seguindo orientações do fabricante. O credenciado deverá 

comprovar a situação fornecendo cópia do certificado da calibração ao Sesi/PR. A contratação e 

custas do serviço, e o controle do vencimento da data de calibração são de responsabilidade técnica 

do credenciado; 

f) Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e 

dietéticos; 

g) Elaborar a prescrição dietética, com base nos resultados do diagnóstico nutricional; 

h) Registrar o prontuário do paciente, em arquivo Word ou Excel, a prescrição dietoterápica, a evolução 

nutricional, as intercorrências e a alta do tratamento nutricional; 

i) Gerenciar todos os atendimentos, utilizando tabelas de Excel fornecidas pelo Sesi/PR 

j) Participar de treinamentos de capacitação promovidos pelo Sesi/PR; 

k) Reportar-se a equipe Sesi/PR sempre que necessário; 

l) Emitir mensalmente, ao Gestor da Unidade relatório padrão descrevendo as atividades realizadas e 

possíveis intercorrências, além do Relatório de Produção Mensal; 

m) Organizar e manter arquivo dos exames e anamneses, zelando pela segurança e confidencialidade dos 

documentos; 

n) Assumir a garantia técnica do resultado de seus serviços caso surjam contestações em quaisquer 

processos de qualquer natureza, auxiliando a empresa-cliente SESI. 

 

1.1.2. PALESTRAS EDUCATIVAS - NUTRIÇÃO 

a) Ministrar palestras com duração mínima de 1 hora cada, com os temas e apresentações fornecidos 

pela equipe Sesi/PR; 

b) O número de participantes das palestras, é livre, de acordo com a capacidade do local. 
c) Enviar lista de presença digitalizada e emitir relatório mensal dos atendimentos realizados para o 

Sesi/PR. 

d) Precificação de acordo com Palestra em Promoção da Saúde. 

 

1.1.3. – OFICINAS VIVENCIAIS - NUTRIÇÃO 

a) Ministrar oficinas seguindo padrão da atividade Fornecido pelo Sesi. 
b) Cada oficina terá duração mínima de 1 hora. 
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c) Enviar lista de presença digitalizada e emitir relatório mensal dos atendimentos realizados 
para o Sesi/PR. 

d) Precificação de oficinas de 1 hora de acordo com as Palestras em Promoção da Saúde. Para 
oficinas Vivenciais de 2, 4, 6 e 8 horas os valores são os acordados no ANEXO XXVI. 

 

1.1.4. ATENDIMENTO CLÍNICO NUTRICIONAL INDIVIDUALIZADO 

a) Realizar atendimento clínico nutricional individualizado aos trabalhadores determinados, 

conforme critério definido pela área de saúde da empresa cliente.  

b) O tratamento terá duração conforme previsto em contrato, podendo ser estendido mediante 
novo contrato. 

c) A atendimento clínico nutricional será subdividido nas etapas abaixo: 

 

1.1.4.1 - CONSULTA INICIAL 

a) Realizar avaliação antropométrica (IMC, Circunferência da cintura e do braço). Não obrigatória, 

mas recomendável a realização de bioimpedância e/ou pregas cutâneas; 

b) Sempre que o paciente possuir exames laboratoriais, relacioná-los com seu atestado 

nutricional. Nos casos onde considerar a necessidade de mais exames, solicitar segundo consta na 

legislação do CRN, conforme acordado com a empresa cliente; 

c) Realizar orientações nutricionais básicas; 

d) Registrar os dados do paciente me arquivos de Word e Excel, conforme modelo do Sesi/PR; 

e) Consulta com duração de 1 hora. 

 

1.1.4.2 - ELABORAÇÃO DO PLANO ALIMENTAR 

a) Montar plano alimentar do paciente de acordo com os dados da anamnese e avaliação 

antropométrica; 

b) Esse plano deverá ser individualizado; 

c) Tempo para elaboração - 30 minutos para cada paciente;  

d) Entregar a prescrição nutricional em até 07 dias após a consulta; 

 

1.1.4.3 - RECONSULTAS 

a) Realizar reconsultas mensais para adequação do plano alimentar e orientações de educação 

alimentar. 

b) Realizar nova avaliação antropométrica (IMC, Circunferência de 

cintura). 

c) Registrar dados do paciente no Word e Excel. 

d) Duração da reconsulta - 30 minutos. 

 

 

1.1.5  CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO 

a) Analisar, avaliar e emitir parecer sobre assuntos e serviços relacionados à área de nutrição; 

b) Acompanhar, monitorar e auxiliar a execução e implantação de projetos ligados à área de 

nutrição; 

c) Realizar visitas técnicas de monitoramento para elaboração de relatórios, análise do 

cumprimento e gerenciamento da eficácia das ações planejadas. 
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1.2 RESPONSABILIDADES 

1.2.1 Responsabilidades do Credenciado 

1.2.1.1 Possuir os seguintes itens: 

a) Jaleco; 

b) Carimbo de identificação com CRN; 

c) Notebook com acesso a internet; 

d) Impressora para o caso de necessitar imprimir os planos alimentares; 

e) Balança 

f) Fita Antropométrica 

 

1.2.2 Responsabilidades do Sesi/PR 

1.2.2.1 Disponibilizar material de suporte para o desenvolvimento do atendimento, tais 

como folders, cartazes, impressos para a realização das oficinas, brindes das atividades, materiais de 

divulgação, ficha de anamnese, apresentações para as palestras e oficinas e planilhas de controle dos 

atendimentos; 

1.2.2.2 Treinamento técnico do profissional credenciado; 

1.2.2.3 Assessoramento técnico do profissional credenciado, presencial, por e-mail e 

por telefone. 

1.3 ANEXOS NUTRIÇÃO 

1.3.1 Preencher mensalmente e entregar à unidade demandante da Ordem de Serviço os 

seguintes anexos: ANEXO XXII, ANEXO XXIII, ANEXO XXIV e ANEXO XXV. 
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ANEXO IV – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CUIDE-SE + EIXO PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS CRÔNICAS 

 

1. CUIDE-SE + EIXO PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 

1.1. Descrições e Necessidades do Serviço 

1.1.1. Prevenção de Doenças Crônicas 

Serviço para estimular os trabalhadores da indústria portadores de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) a mudarem seus comportamentos em relação à alimentação e atividade física, com o propósito de 

orientá-los para o controle das doenças e de possíveis agravos, tendo como foco principal a realização de 

atividades em grupo para o apoio ao autocuidado com portadores de DCNT: obesidade e hipertensão. 

 

1.2. Responsabilidade do Credenciado 

a) Disponibilizar profissional devidamente regularizado junto ao conselho da classe das 

competências que envolvem o programa (Nutricionista e/ou Profissional de Educação Física); 

b) Planejar as intervenções que serão feitas na empresa, utilizando o modelo de plano de aula 

fornecido pelo Sesi/PR, com antecedência mínima de 48h00; 

c) Desenvolvimento/realização do serviço no dia e hora marcada conforme OS - Ordem de 

serviço previamente emitida pela unidade Sesi/PR; 

d) Aplicação de avaliação e diagnósticos quando solicitado pelo Sesi/PR; 

e) Registros do atendimento formalizando o período em que esteve na empresa através do 

relatório de presença do credenciado, lista de chamada do trabalhador e relatório de produção; 

f) Controle de atividades, com elaboração de planilhas de exercícios respeitando as orientações e 

diretrizes técnicas; 

g) Sensibilização dos empregados quanto aos benefícios de um estilo de vida ativo e saudável; 

h) Ministrar aulas e atividades especiais nas empresas respeitando a diretrizes técnicas; 

i) Aconselhamento em grupo procurando aumentar a prontidão para a mudança de 

comportamentos nutricionais e de atividade física. 

 

1.2.1. Protocolo de Atendimento 

a) Ministrar intervenções seguindo padrão da atividade fornecido pelo Sesi; 

b) Cada intervenção terá duração de 1 hora e atenderá entre 10 e 20 trabalhadores 

 

1.3 Responsabilidade do Sesi/PR 

a) Padronização do serviço junto ao credenciado; 
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b) Assessoramento da equipe de credenciados; 

c) Supervisão da execução dos serviços executados pelo credenciado dentro da empresa; 

d) Suporte técnico aos serviços executados pelo credenciado; 

e) Análise e acompanhamento dos indicadores de desempenho previstos nas metas do serviço; 

f) Capacitação profissional do credenciado podendo ser presencial ou a distância, procurando 

promoção de melhoria continua do serviço; 

g) Contato com o cliente; 

h) Elaboração do plano de ação, elaboração de cronograma de intervenções, dos ciclos de 

intervenções temáticas; 

i) Elaboração e negociação de propostas comerciais junto as empresas clientes; 

j) Formalização do contrato com a empresa cliente; 

k) Aplicação de pesquisas de satisfação com o credenciado nas empresas. 
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ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CUIDE-SE + EIXO PREVENÇÃO AO USO 
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

1. O que é: Programa que busca desenvolver hábitos que estejam associados à promoção e 

manutenção da saúde e segurança no trabalho com ênfase na prevenção do uso abusivo de álcool e outras 

drogas. Tem como foco fornecer elementos para que o trabalhador reflita sobre situações de risco para a sua 

saúde em relação ao uso e abuso de drogas, dentro e fora do ambiente de trabalho, permitindo a adoção de 

novos comportamentos e atitudes diante deste risco, promovendo ações educativas para a aquisição de 

hábitos de vida saudável. 

1.1. Descrição e necessidades do serviço: Palestrante - profissional com formação técnica ou 

acadêmica que possui conhecimentos específicos na área de Educação, Saúde e Sociedade, e relacionados à 

temática de prevenção do uso de álcool e outras drogas. 

1.1.1. Exigências Técnicas: Apresentar comprovação de formação técnica ou acadêmica; 

apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que o proponente executou serviços compatíveis com objeto desse credenciamento; 

apresentar curriculum vitae com a descrição das experiências em que prestou os serviços compatíveis com 

objeto desse credenciamento. 

1.1.2. As palestras devem ter duração mínima de 50 a 60 minutos, e atender desde pequenos 

a grandes grupos. 

 
1.2. Responsabilidade do Sesi/PR 

a) Supervisão da execução dos serviços executados pelo credenciado dentro da empresa; 
b) Suporte técnico aos serviços executados pelo credenciado; 
c) Contato com o cliente; 
d) Aplicação de pesquisa de satisfação com o credenciado nas empresas. 
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ANEXO VI – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSULTORIA LONGEVIDADE 
PRODUTIVA 

 

1 -  CONSULTORIA LONGEVIDADE PRODUTIVA 

 

1.1 Descrições e Necessidades do Serviço 

Desenvolver competências pessoais e profissionais do trabalhador para a longevidade produtiva e a 
melhoria dos resultados da organização, oferecendo instrumentos para orientar a autogestão da saúde do 
trabalhador de forma holística, apoiar a identificação de pontos fortes dos participantes, encorajando o 
aprendizado contínuo e a gestão da carreira, além de orientar na elaboração de Plano de Vida do 
colaborador. 
 

1.2 Responsabilidade do Credenciado 

 a) Disponibilizar profissional devidamente regularizado junto ao conselho da classe das competências que 

envolvem o programa (Nutricionista e/ou Profissional de Educação Física); 

  b) Planejar as intervenções que serão feitas na empresa, utilizando o modelo de plano de mediação 

fornecido pelo Sesi/PR, com antecedência mínima de 48h00; 

  c) Desenvolvimento/realização do serviço no dia e hora marcada conforme OS - Ordem de serviço 

previamente emitida pela unidade Sesi/PR; 

 d) Aplicação de avaliação e diagnósticos quando solicitado pelo Sesi/PR; 

 e) Registros do atendimento formalizando o período em que esteve na empresa através de lista de 

chamada do trabalhador e relatório de produção; 

 f) Realizar as mediações nas empresas respeitando as diretrizes técnicas; 

 

1.3 Protocolo de Atendimento 

a) Realizar as mediações seguindo padrão da atividade fornecido pelo Sesi; 

b) Cada mediação terá duração de 01 a 02 horas e atenderá entre 10 e 20 trabalhadores 

 

1.4 Responsabilidade do Sesi/PR 

a) Padronização do serviço junto ao credenciado; 

b) Assessoramento da equipe de credenciados; 

c) Supervisão da execução dos serviços executados pelo credenciado dentro da empresa; 

d) Suporte técnico aos serviços executados pelo credenciado; 

e) Análise e acompanhamento dos indicadores de desempenho previstos nas metas do serviço; 

f) Capacitação profissional do credenciado podendo ser presencial ou a distância, procurando promoção 

de melhoria contínua do serviço; 

g) Contato com o cliente; 

h) Elaboração do plano de ação e elaboração de cronograma de mediações; 

i) Elaboração e negociação de propostas comerciais junto as empresas clientes; 

j) Formalização do contrato com a empresa cliente; 

k) Aplicação de pesquisas de satisfação com o credenciado nas empresas. 
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ANEXO VII – PLANEJAMENTO DE AULA SEMANAL – SESI GINÁSTICA NA 
EMPRESA 

1 2 3 4 5

Promover a  prática  de 

atividades  fís icas  no lazer

Reduzir a  expos ição a  

comportamentos  sedentários
X

Reduzir a  percepção de dores  e 

desconfortos

Reduzir outros  indicadores  de 

presenteísmo

Melhorar a  qual idade dos  

relacionamentos  interpessoais
X

Elever o índice de esti lo de vida

Principa l EA

Duração (minutos) 10

Recursos BASTÕES

Complementar 1 MI

Duração (minutos) 5

Recursos FOLDER

Complementar 2

Duração (minutos)

Recursos

Atividade Fís ica X

Al imentação Saudável

Comportamento Preventivo

Controle do estresse

Relacionamentos  saudáveis X

SESSÃO

PLANO DE ATIVIDADES

OBJETIVO PRIMÁRIO

OBJETIVO SECUNDÁRIO

ATIVIDADES

FOCO TEMÁTICO DAS 

AÇÕES EDUCATIVAS e 

INFORMATIVAS

OBSERVAÇÕES:

Obs: EA = alongamentos, ER = exercícios de relaxamento, EF = exercícios de força, RM = exercícios de 

resistência muscular, TE = testes, PA = palestras, MI = distribuição de material informativo, AU = 

autoavaliação, AV = coleta de dados para sistema de avaliação, OU = outra.
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ANEXO VIII – PLANO DE AULA SEMANAL – ATIVIDADE FÍSICA CORPORATIVA 

Atividade neuromuscular: 

ATIVIDADE FÍSICA CORPORATIVA

PLANOS DE AULA - SEMANAL

Aula: Dia: Turma: Professor: 

Intensidade da aula: Materiais: 

Atividade cardiovascular:

Alongamento inicial: 

Objetivos específicos:

Observações:
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ANEXO  IX - RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DIÁRIA 

 

 

MÊS:

Dias

1

2

3

Média:

G1 G6 G11 G16

G2 G7 G12 G17

G3 G8 G13 G18

G4 G9 G14 G19

G5 G10 G15 G20

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

#DIV/0!

Observações:

QUANT. AULAS 

MÊS

MÉDIA     EMPREG / 

AULAS

TOTAL DE ATENDIMENTOS 

REALIZADOS

1 Registro da quantidade de presentes no grupo

2 Registro da quantidade de participantes 

LEGENDA:

administrativo

HORA DE SAIDA

ASSINATURA DO 

RESPONSAVEL DA EMPRESA 

CLIENTEGrupos de Trabalho e Nº de trabalhadores por Grupo
Atividade desenvolvida HORA DE ENTRADA

G1 G2

PLANILHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

PROFESSOR/ EMPRESA CREDENCIADA: FREQUENCIA SEMANAL:

NOME DA EMPRESA CLIENTE: UNIDADE SESI: ANO:
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ANEXO X – CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 
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ANEXO XI – RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL 

 

Mês:  Ano:

Razão Social Credenciado:

CNPJ Credenciado:

Nº CNPJ Cliente Razão Social Cliente

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

OBS.: ANEXAR O RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DIÁRIA

CARIMBO EMPRESA CREDENCIADA

Nº CREF RESPONSÁVEL TECNICO:

Assinatura:

Nº de 

Funcionários 

atendidos

Município Nº O.S.

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL 

Unidade de Negócios SESI:
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ANEXO XII – RELATÓRIO DE PRESENÇA DO CREDENCIADO 

 

 

Nº O S: Mês Ano

Razão Social Credenciado:

CNPJ Credenciado:

DATA Professor/ CREF CNPJ Cliente Razão Social Cliente

CARIMBO EMPRESA CREDENCIADA

Nº CREF RESPONSÁVEL TECNICO:

Assinatura:

Hora 

entrada

Hora 

saída

RELATÓRIO DE PRESENÇA CREDENCIADO

Unidade de Negócios SESI:

Assinatura responsavel técnico da 

empresa cliente 
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    ANEXO XIII – ENDEREÇO UNIDADES* SESI / PR 

  

Cada Unidade Sesi-PR possui uma respectiva área de abrangência de atuação. 
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ANEXO XIV – ORDEM DE SERVIÇO 
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ANEXO XV– ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

 Acordo de Níveis de Serviços (ANS)

PREENCHIMENTO A CARGO DA UNIDADE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS Sesi/PR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: .....................................................................................................................................

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO: Atendimento na empresa xxxx situada no endereço xxxxx . O atendimento pela emrpesa credencida xxxx

ocorrera nos dias xx, xx, xx, xx, ou dia xx ao dia xx do mes de xxx nos horarios xxx xx ( pode inserir cronograma com horarios) totalizando

cerca de xx horas no mes de xxx (campo reservado para a descrição dos detalhes para a realização dos serviços, como dias da semana,

horários, endereço, etc.)

Responsabilidades do Sesi/PR (campo reservado para a descrição dos detalhes como cadastro das empresas e trabalhadores no Sistema 

informatizado indicado pelo SESI e liberação das guias de atendimento; interface com empresa para acompanhar os trabalhos, realização da 

entrega de documentos na empresa..)ex informar horarios de atendimento, emprestar materiasi (SE ACORDADO) fornecer informaões do 

para realização do atendimento)

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 número XXXXXX já 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 número

XXXXXX, do Sesi/PR. 

Assinatura do Credenciado: _______________________

Assinatura do Sesi: _____________________________

Responsabilidade da (nome da empresa Credenciada):
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ANEXO XVI – MODELO DE CERTIFICAÇÃO Sesi/PR 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO SESI/PR 

 

Credenciamento em Serviços de Promoção da Saúde 

                   

 

 

Certificamos que a 

empresa_____________________________________________________, 

está qualificada tecnicamente para prestar serviços de (Descrever os serviços, 

a serem realizados) _________________________ ao SESI/PR, uma vez que 

atende a todos os requisitos constante do regulamento para credenciamento 

em Serviços de Promoção da Saúde, n° 159/2017. 

 

 

__________________, ______ de _________________ de 20XX. 

 

 

 

__________________________                                  _________________________ 

 Técnico/ responsável - SESI/PR                                  Gerente da Unidade SESI/PR 
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ANEXO XVII– MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
 
À 
UNIDADE SESI __________________________________________ 
 
 
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 Promoção da Saúde, nos municípios e sua área de abrangência, conforme Edital 159/2017, quais 
sejam: (Descrever o Eixo, e serviços a serem realizados) 
Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Regulamento de Credenciamento de 
Promoção da Saúde. 
 
Entrego em anexo os documentos e informações exigidos para esse credenciamento. 
 
Contatos: 
Telefone Fixo: _____________________ 
Telefone Celular: ___________________ 
E-mail: ___________________________ 
 
 
DECLARAMOS QUE: 
Nos serviços oferecidos estamos ATESTANDO a experiência dos profissionais devidamente regulamentado, 
com no mínimo 01 ano de atuação em suas respectivas áreas. 
Atenciosamente, 
 
 
(local),       de           20XX. 
_______________________________________________________________ 
CNPJ ou CPF, NOME E ASSINATURA DO PROFISSIONAL 
OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(DOCUMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO) 
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ANEXO XVIII – TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO 
 
 
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
Ref.: CREDENCIAMENTO DA ÁREA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – N° 159/2017 
A Empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, Inscrição Estadual 
n.º____________________ propõe a essa entidade a Prestação de Serviços de Promoção da Saúde, quais 
sejam: (Descrever o Eixo, e serviços a serem realizados) 
 
 
 
DECLARAMOS QUE: 
 
I) nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com material de consumo, instrumentais, 
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/taxa de administração 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 de: valores 
brutos constantes na Tabela ANEXO XXVI do Regulamento que rege este Credenciamento, deduzidos os 
encargos legais neles 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. 
 
 
 
_____________, XX de XXXXXXX de _______________. 
 
 
 
________________________________________________ 
NOME LEGÍVEL E ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 

DOCUMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO) 

 



 

 

 

 

Processo nº 2289/16 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº 159/2017 
CREDENCIAMENTO AREA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE – RETIFICAÇÃO II 

 

43 

 

ANEXO XIX – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº XXXXXX 
PROCESSO Nº XXXXXX 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/XX 

 

Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CONTRATANTE, o SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA, inscrito no CNPJ sob n.º __________________, com sede em ____________ 
Paraná, sito à Rua (endereço completo), e, de outro, como CONTRATADA, ______________________, 
inscrita no CNPJ/CPF nº. ____________________, com sede na Rua/Cidade/Estado 
_____________________________________, todos por seus representantes legais ao final assinados, têm 
justo e acordado o adiante exposto, em cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto do presente contrato refere-se à prestação de SERVIÇOS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE, através do 
Serviço Profissional: __________________________________________________, no Cuide-se + 
Eixo_____________________________________________________________,  constantes no Regulamento 
de Credenciamento ____/_____especificamente no(s) município(s) de _______________________, conforme 
Ordens de Serviço que serão estabelecidos para cada empresa atendida. 
É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº___________/___________e seus 
ANEXOS. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 
O presente contrato, no que diz respeito a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelos Diretores 
Superintendente e Regional do Sesi/PR, no Processo Interno nº XXXXX/XXXX consoante documentação 
integrante do presente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1) OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
a. 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.  

b. Prestar os serviços de Promoção da Saúde nas empresas clientes da Unidade Sesi/PR geradora do 

serviço ou em locais previamente indicados por este, conforme demanda; 

c. O credenciado deverá atender as demandas provenientes das unidades em que se credenciou através 

dos Acordos de Níveis de Serviços - ANS e Ordens de Serviço – OS, independentemente de seu 

endereço fiscal. O credenciado deverá considerar que a possibilidade de feriado municipal não o impede 

da realização do serviço. O feriado não é estendido à abrangência de determinada “Região 

Metropolitana”, devendo o credenciado atender as Ordens de Serviços - OS emitidas pelas unidades 

credenciadas sem cobrança de hora extra; 

d. Respeitar as disposições contratuais para o atendimento customizado para cada empresa cliente do 

Sesi/PR, conforme estabelecido previamente na Ordem de Serviços - OS e no Acordo de Nível de 

Serviços - ANS; 

e. Utilizar as definições técnicas, relatórios e orientações e exigências técnicas definidas pelos profissionais 

do Sesi/PR, embasadas nas diretrizes técnicas dos programas, para elaboração dos serviços do 

Programa Sesi Cuide-se+; 

f. Para os serviços do Programa Sesi Cuide-se+ Eixo Atividade Física deverá ser emitido relatório de 

produção diária, de acordo com as especificações técnicas, identificando o cliente atendido, data e 
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número de atendimentos, este relatório deverá estar devidamente assinado pelo cliente atendido. O 

relatório de produção diária deverá ser anexado ao relatório de produção mensal (do dia 01 ao último dia 

do mês) a ser encaminhado até o primeiro dia útil do mês subsequente, para o gestor da unidade conferir. 

Este deverá contemplar: nº de atendimentos realizados no mês no cliente Sesi/PR e valores respectivos 

antes que seja emitida a Nota Fiscal; 

g. Para os serviços de Programa SESI Cuide-se + Eixo Alimentação Saudável, deverá ser emitido Relatório 

de Produção Mensal todo dia 01 ao último dia do mês, conforme ANEXO XXII, ANEXO XXIII, 

ANEXO XXIV e ANEXO XXV e encaminhado no primeiro dia útil do mês subsequente, para o gestor 

da Unidade conferir antes que seja emitida a nota fiscal; 

h. 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; 

i. Executar, sob sua integral e exclusiva responsabilidade, os serviços autorizados através de Ordem de 

Serviço - OS da unidade solicitante do serviço com fiel e precisa observância às orientações do 

profissional do Sesi/PR através de Acordo de Níveis de Serviço – ANS, garantindo a qualidade no 

processo de implantação, execução, acompanhamento e manutenção junto aos clientes do Sesi/PR; 

j. O(s) profissional(is) deve(m) apresentar-se na empresa portando Registro Geral (carteira de identidade), 

cédula profissional no caso dos serviços específicos, munidos dos equipamentos correspondente ao 

serviços a serem prestados; 

k. A Nota Fiscal deverá especificar a unidade Sesi/PR geradora de serviços, conforme citado no objeto do 

Edital item 1, com respectivo CNPJ, devendo possuir as seguintes informações: 

k.1) Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa jurídica atende os requisitos do artigo 

120 da IN/RFB nº 971 de 13/11/2009; 

k.2) Especificação do nº de serviços realizados (nº de horas), e data da realização dos serviços, nº do 

Termo de credenciamento, local, cidade e unidade de prestação de serviço; 

k.3) Valor total da nota fiscal, com destaque para retenção de acordo com a legislação vigente; 

k.4) Banco, número da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas 

contas de poupança. 

l. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas; 

m. Fornecer, materiais de consumo, equipamentos e ou aparelhos necessários para desenvolver as 

atividades contratadas e outros que possam ser solicitados, quando necessário, por conta do 

atendimento ou ao desenvolvimento das atividades objeto deste Regulamento, sem ônus adicional ao 

Sesi/PR, caso necessário o Credenciado poderá negociar com a unidade geradora do serviço, tendo está 

a possibilidade de empréstimo dos referidos materiais; 

n. Cuide-se + Eixo Atividade Física: colchonetes, cordas, bastões, som, bolas anti stress, halteres, teraband, 

dinamômetro manual, escapular e dorsal, plicômetro científico, fita métrica antropométrica, banco de 

well´s, estadiômetro, balança, simetrógrafo; 

o. Cuide-se + Eixo Alimentação Saudável: balança, jaleco, fita antropométrica; Impressora para o caso de 

necessitar imprimir os planos alimentares; Carimbo de identificação com CRN; notebook com acesso à 
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internet. 

p. Cuide-se + Eixo Prevenção de Doenças Crônicas: Dinamômetro manual, fita ou trena de medida 

antropométrica, banco de Wells, estadiômetro, balança, colchonete, esfigmomanômetro. 

q. Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal quando ocorrer; 

r. Responsabilizar-se em apresentar o certificado de calibração dos equipamentos próprios destinados a 

avaliação física ou negociar o uso dos equipamentos da unidade Sesi/PR solicitante (sempre que for 

realiza-las, sendo em ações/eventos acordados, e/ou quando solicitado e sempre seguir o protocolo de 

avaliação orientado pelo Sesi/PR) 

s. Informar a Unidade do Sesi/PR solicitante, sempre que prestar seus serviços em empresas situadas a 

mais de 30 km do SESI/PR, a quantidade de KM rodado através de planilha para ser ressarcida no valor 

de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por km excedente. Considerando a distância de 30 km ida (será 

pago a partir do 31º km) assim como a distância de 30 km de volta (será pago a partir do 31º km). 

Exemplo: O deslocamento do trajeto entre a Unidade SESI/PR e a empresa X de ida é de 40 km, iremos 

pagar 10 km que é o excedente, tendo em vista que contabilizaremos a partir do 31º km. O deslocamento 

de volta seguirá o mesmo raciocínio da ida, então seria pago no total 20 km à R$ 1,20 (hum real e vinte 

centavos) o que daria R$ 24,00 (vinte e quatro reais). Quando o atendimento contemplar mais de uma 

empresa que possa ser atendida em sequência no mesmo trajeto, o reembolso aqui referido se dará por 

um único cálculo considerando o itinerário total percorrido, tomando como ponto de partida a unidade do 

Sesi/PR solicitante e como ponto final a última empresa atendida; 

t. Não serão consideradas para fins de reembolso as horas-deslocamento, aqui entendidas como o tempo 

em que se está em deslocamento e em espera (como nos casos de atrasos do meio de transporte 

escolhido, seja por qualquer motivo apresentado) dos colaboradores da credenciada até o local de 

realização do serviço contratado. 

u. Quando o cliente Sesi/PR se localizar em município vizinho a unidade Sesi/PR geradora do serviço e o 

credenciado se localizar neste município de atendimento, ou possuir corpo técnico no local, não haverá 

pagamento da taxa de deslocamento pela unidade geradora do serviço. Estas ocorrências serão 

validadas por Acordo de Níveis de Serviços - ANS; 

v. Ter em suas instalações computador com capacidade e condições de acesso à internet banda larga e/ou 

impressora; 

w. Utilizar software de gestão indicado pelo Sesi/PR, quando for o caso e alimentá-lo na frequência indicada; 

x. Responsabilizar-se pelo transporte e danos que possam ocorrer em equipamentos e materiais de 

qualquer natureza de sua propriedade e/ou de terceiros, bem como ressarcir danos morais e físicos se 

causados ao Sesi/PR ou ao seu Cliente; 

y. Não divulgar, fotografar e/ou gravar assuntos internos do cliente Sesi/PR; 

z. Em caso de falta, férias ou afastamento previsto em Lei de algum de seus colaboradores/prestadores de 

serviço que esteja a serviço do Sesi/PR, substituí-lo imediatamente e comunicar o fato ao Sesi/PR para 

que possa ser elaborado um novo Acordo de Níveis de Serviços - ANS especifico para a situação; 

aa. Não divulgar sua marca, seus serviços/ produtos/ nome/ logomarca/ telefone e/ou qualquer material que 

contenha algo que identifique sua empresa, sob pena de descredenciamento, previsto na cláusula 8 do 

presente Edital; 

bb. Participar de treinamentos técnico-operacionais quando solicitado pelo Sesi/PR; 

cc. Garantir que os profissionais com bacharelado e/ou Licenciados Plenos estejam devidamente 
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regularizados junto ao conselho da classe da sua área de atuação, para realização dos serviços deste 

edital; 

dd. Encaminhar ao Sesi/PR listagem atualizada dos profissionais diretamente envolvidos na execução das 

atividades junto ao cliente Sesi/PR conforme item 4; 

ee. Cobrar o Sesi/PR em 50% do valor da hora referente ao Serviço de Ginástica Laboral cancelado em prazo 

inferior a 48 horas; 

ff.  Estabelecer um único Responsável técnico pela empresa credenciada como contato para tratar de 

questões dos atendimentos (alterações de horário, novos atendimentos, outras que sejam por conta da 

execução dos serviços), não podendo ser alinhada direto com o professor ou outro funcionário. 

gg. A empresa que contratar contribuinte individual, além do respectivo Contrato de prestação de serviços 

para profissionais autônomos, deverá efetivar a retenção e recolhimento de todos os encargos, conforme 

previsto na legislação pertinente e apresentar a respectiva SEFIP, mensalmente, e comprovante de 

recolhimento do INSS retido na fonte do contribuinte individual que contratou. 

 

2) OBRIGAÇÕES DO SESI/PR 
a. Nomear um Gestor para o presente Credenciamento, que será o responsável pelo relacionamento e 

informações entre as partes. 

b. Autorizar, mediante Acordo de Níveis de Serviços - ANS e Ordem de Serviço - OS, os atendimentos dos 

credenciados. Deverá alinhar, informar, comunicar questões de atendimento (alterações de horário, 

novos atendimentos, outras que sejam por conta da execução dos serviços) com o responsável técnico 

da empresa credenciada, não sendo permitido a comunicação direta com o professor ou outro funcionário 

do credenciado; 

c. Fornecer planilhas eletrônicas (formato Excel) com os modelos de relatórios, planos de aula para a devida 

utilização pela empresa credenciada nos serviços do Programa Cuide-se+ Eixo Atividade Física, 

conforme Exigências Técnicas do Serviço; 

d. Fornecer planilhas eletrônicas (formato Excel) com modelo de Relatórios e materiais necessários a 

realização das ações previstas no Programa SESI Cuide-se + Eixo Alimentação Saudável, para devida 

utilização pela empresa credenciada conforme exigência técnica do Serviço; 

e. Divulgar o Programa Cuide-se+: SESI Ginástica na Empresa, Corporativo, e Jogos do SESI junto à 

comunidade industriaria, incentivando as empresas a participarem dos Programas 

f. Orientar e garantir a implementação dos Serviços em Promoção da Saúde existentes dentro do Programa 

Cuide-se + do Sesi/PR, de acordo com os procedimentos técnico-operacionais constantes nos Caderno 

Técnicos, Diretrizes Técnicas e Normas de Gestão que define a qualidade no processo de implantação, 

execução, acompanhamento, manutenção e avaliação em conjunto com o credenciado para a execução 

de todas as etapas previstas nos Cadernos Técnicos; 

g. Promover, sempre que necessário: capacitação técnica presencial ou à distância, bem como suporte 

técnico quando necessário visando o alinhamento da metodologia do Sesi junto aos técnicos da 

CREDENCIADA para os serviços contemplados neste edital de Promoção da Saúde. 

h. Prestar assessoria técnica através das unidades do Sesi/PR, conforme diretrizes da Gerência de 

Segurança e Saúde para a Indústria nas ações que se fizerem necessárias para o desenvolvimento dos 

programas de Promoção da Saúde, junto à comunidade industriaria, incentivando as empresas a 

participarem dos Programas; através de material instrucional, supervisões e orientações; 

i. Elaborar as propostas de acordo com as demandas e firmar contrato de prestação de serviços junto às 
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empresas clientes, conforme Cadernos Técnicos e Diretrizes Técnicas; 

j. Aprovar os relatórios de produção encaminhados por e-mail pelo Credenciado com identificação dos 

procedimentos realizados, número de atendimentos, assinatura do cliente, valores cobrados e data de 

fechamento do relatório realizado; 

k. Pagar a credenciada que prestar seus serviços em empresas situadas a mais de 30 km da Unidade do 

Sesi/PR solicitante, o valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por km excedente dos 30 km.  

Considerando a distância de 30 km ida (será pago a partir do 31º km) assim como a distância de 30 km 

de volta (será pago a partir do 31º km). Exemplo: O deslocamento do trajeto entre a Unidade SESI/PR e a 

empresa X de ida é de 40 km, iremos pagar 10 km que é o excedente, tendo em vista que 

contabilizaremos a partir do 31º km. O deslocamento de volta seguirá o mesmo raciocínio da ida, então 

seria pago no total 20 km à R$ 1,20 (hum real e vinte centavos) o que daria R$ 24,00 (vinte e quatro 

reais). Quando o atendimento contemplar mais de uma empresa que possa ser atendida em sequência 

no mesmo trajeto, o reembolso aqui referido se dará por um único calculo considerando o itinerário total 

percorrido, tomando como ponto de partida a unidade do SESI/PR solicitante e como ponto final a última 

empresa atendida; 

l. O Sesi/PR não deverá reembolsar a taxa de deslocamento nos casos em que o cliente Sesi/PR se 

localizar em município vizinho a unidade Sesi/PR geradora do serviço e o credenciado se localizar neste 

município de atendimento, ou possuir corpo técnico no local, estas ocorrências serão validadas por 

Acordo de Níveis de Serviços – ANS Indicar à credenciada(s) software de gestão e orientar a utilização 

quando necessário; 

m. Indicar à credenciada(s) software de gestão e orientar a utilização quando necessário; 

n. Exigir da credenciada certificados de calibração dos materiais/equipamentos sempre que houver 

demanda a qual irão usá-los; 

o. Aplicar ferramenta que mensurem a satisfação do cliente Empresa e Trabalhador; 

p. Monitorar a execução dos serviços prestados pela empresa credenciada conforme negociação 

estabelecida no Acordo de Níveis de Serviços; 

q. Orientar ao credenciado que para os serviços do Programa Cuide-se+ Eixo Atividade Física (exceto 

serviços descritos na Promoção de Saúde na Indústria) a HORA TÉCNICA compreende o período de 60 

minutos das 5h01 às 22h00 e 50 minutos das 22h01 às 5h00; 

r. Verificar se o atendimento da Credenciada(s) está sendo executado por profissionais devidamente 

habilitados para cada serviço, através de listagem atualizada dos profissionais diretamente envolvidos na 

execução das atividades referentes aos serviços prestados no Edital em Promoção da Saúde. 

s. Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

t. Distribuir os serviços de acordo com a ordem de credenciamento em sistema de rodízio. 

u. 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. 

v. Comunicar ao credenciado com antecedência máxima de 48 horas do cancelamento das atividades 

demandadas para os serviços contratados, na impossibilidade de atendimento do prazo, o Sesi/PR 

pagará 50% do valor das horas canceladas. 

w. Todo contato com o credenciado deverá ser realizado com o gestor nomeado por este.  

x. Exigir da empresa credenciada, mensalmente, a respectiva SEFIP e comprovante de recolhimento do 
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INSS retido na fonte do contribuinte individual, que a mesma contratou. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento será de 12 (doze), podendo, mediante acordo 

entre as partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
Pela prestação de serviços objeto deste Regulamento o Credenciado será remunerado conforme tabela de 

preços constantes do ANEXO XXVI do edital 159/17.  
 

CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADES 
a) A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a defesa 

prévia, 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 
e) 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. 

f) 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. 

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

dias corridos de antecedência. 
b) O credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 8 

do Regulamento nº 159/17. 
c) O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá nos moldes do item 7 do Regulamento nº 159/17. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 
a) 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. 

b) O SESI/PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CREDENCIADA. 

c) A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 
CLÁUSULA NONA – 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 se tornam responsáveis por acompanhar a execução do objeto 
deste contrato e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

As partes elegem o Foro de Curitiba – Paraná, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato. 
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E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas neste instrumento, assinam o 
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surtam todos os 
efeitos legais. 
 
 
Curitiba, xx de xxxxxxxxxxxx de 20xx. 
CONTRATANTE: 
(nome e cargo do gestor) 
CREDENCIADA: 
(nome e cargo) 
TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 
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ANEXO XX – CHECK LIST DE DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

 
Obs: Apresentar os documentos exigidos em original, ou cópia autenticada conforme previsto no 
Item 12 (Disposições Gerais) do presente regulamento. 
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ANEXO XXI– IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EXECUTORES DOS 
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

EDITAL 159 /2017 – EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Do item Requisitos para credenciamento: 

m) Listagem dos profissionais que prestarão o serviço e comprovante de pagamento 

anuidade da Pessoa Física junto ao Conselho Regional de sua área de atuação; com 

respectivos contratos de trabalho e/ou contrato de serviços para profissionais autônomos. 

EMPRESA: ______________________________________________________________ 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE: EDUCAÇÃO FÍSICA; NUTRICIONISTA; PROFISSIONAIS 

AUTÔNOMOS DIVERSOS.  

 

SERVIÇOS ELENCADOS 
(foram relacionados conforme 

Escopo do Edital) 
 

RELAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS 
(Executores dos 

serviços 
contratados) 

 

COMPROVAÇÃO DO 
VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO (Sócio; 
Celetista, ou Contrato de 

Autônomo) 

CND – 
CERTIDÃO 

NÉGATIVA DE 
DÉBITO (junto 
ao Conselho de 

Classe). 

Cuide-se + Atividade Física: 
 

GINÁSTICA NA EMPRESA; 

PROMOÇÃO DE SAÚDE NA 

INDÚSTRIA: (Animador de Palco; 

Mestre de Cerimônia; 

Recreadores; Coordenadores de 

Recreação; Escultor de Balão com 

Fornecimento de Material; 

Maquiador Infantil com 

Fornecimento de Material; Oficina 

de Pintura em Metro com 

Fornecimento de Material; Oficina 

de Argila com Fornecimento de 

Material; Oficina Cabelo Maluco 

com Fornecimento de Material; 

Oficina de Pipa com Fornecimento 

de Material; Caricaturista com 

Fornecimento de  

Material; Oficina de Dança; Oficina 
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de Canto; Oficina de Circo 
Malabares; Oficina de Material 
Reciclado com Fornecimento de 
Material; Oficina de Origami com 
Fornecimento de Material; Oficina 
de Ikebana com Fornecimento de 
Material; Oficina de Construção de 
Brinquedos com Fornecimento de 
Material; Oficina Musical 
(Percussão); Oficina de Escultor de 
Balão com Material; Mágico/ 
Ilusionista; Massoterapia (Maca); 
Hidratação Facial; Massagem nos 
Pés; Cadeira de Quick Massagem; 
Quiropraxia – Orientação em 
Grupo; Musicoterapeuta – Oficina; 
Shiatsu Express com 
Fornecimento de Cadeira; Shiatsu 
com Fornecimento de Maca; Apoio 
Logístico; Palestras em Promoção 
da Saúde (Áreas de Saúde, Bem-
estar, Esporte, Motivação); Teatros 
Empresariais (Áreas de Meio 
Ambiente, Sustentabilidade, 
Saúde, Segurança, Bem-estar, 
Educação, Esporte, Liderança e 
Motivacional); Esquetes 
Empresariais (Áreas de Meio 
Ambiente, Sustentabilidade, 
Saúde, Segurança, Bem-estar, 
Educação, Esporte, Liderança e 
Motivacional); Musicoterapeuta; 

Auriculoterapeuta; e  Acupunturista). 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

CORPORATIVA; 

 

JOGOS DO SESI E 

TORNEIOS; 

 

PROGRAMAS 

CORPORATIVOS EM 

PROMOÇÃO DA SAÚDE; 
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Cuide-se + Alimentação 
Saudável; 

 

ATENDIMENTO CLÍNICO 

NUTRICIONAL; 

PALESTRAS EDUCATIVAS; 

OFICINAS VIVENCIAIS; 

CONSULTORIA EM 

NUTRIÇÃO 

   

Cuide-se + Prevenção de 
Doenças Crônicas; 
 

   

Cuide-se + Prevenção do Uso 
de Álcool e outras Drogas 

 

   

CONSULTORIA 
LONGEVIDADE PRODUTIVA    
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ANEXO XXII– RELATÓRIO PARA NOTA FISCAL DO EIXO ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 
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ANEXO XXIII– RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL DO EIXO ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 
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ANEXO XXIV– RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO EIXO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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ANEXO XXV– RELATÓRIO REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO EIXO 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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ANEXO XXVI – TABELA DE PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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