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O SESI/PR – Serviço Social da Indústria, adiante designado simplesmente SESI/PR, com sede na 

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

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (PESSOA JURÍDICA), com observância às 

condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 

1.1 O presente regulamento tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

(PESSOA JURÍDICA). 

1.2 O presente credenciamento tem por objetivo suprir as necessidades de atendimento a procedimentos 

odontológicos dos Usuários (titulares e dependentes) do Cartão Sesi, no Estado do Paraná 

1.3 Os CREDENCIADOS integrarão o Cadastro de Profissionais de Saúde do SESI/PR, e poderão ser 

chamados para prestar serviços quando houver demanda. 

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

tão somente, a construção de um banco de CREDENCIADOS. 

 

2. PRAZO DE VIGÊNCIA  

2.1 O presente REGULAMENTO entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério do SESI/PR. Neste período, poderá solicitar 

credenciamento qualquer pessoa jurídica, desde que cumpra os requisitos deste Edital. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1 O interessado deverá apresentar os documentos relacionados no item 4, junto a Unidade SESI em que 

pretende formalizar o credenciamento, do que decorrerá o agendamento de visita às dependências do 

candidato (apenas para as modalidades B, C e D – itens 5.2 a 5.4), para a análise e verificação da 

conformidade técnica. Da aprovação resultará o relatório de conformidade técnica (ANEXO I), que 

resultará na emissão do Certificado de Qualificação (ANEXO II). 

3.2 Se não houver aprovação técnica, o candidato será orientado a adequar-se às exigências indicadas 

pelo técnico do SESI/PR.  

3.3 Para os candidatos que optarem pela modalidade A (item 5.1), será agendada uma entrevista com o 

profissional.  

3.4 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato, os dirigentes ou empregados do SESI/PR. 

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

regulamento será fornecido o respectivo TERMO DE CREDENCIAMENTO (ANEXO VI ou VII, 

dependendo da modalidade escolhida), passando a figurar no cadastro do SESI/PR de credenciados 

para prestação dos serviços objeto deste Edital. 
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3.6 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: 

 Para ser CREDENCIADA, a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar a documentação elencada nos 

itens 4.2 e 4.3 e promover o devido cadastro no sistema WBC, conforme contido no item 4.4. 

 Os documentos relacionados nos itens 4.2 e 4.3 deverão ser apresentados na forma original, ou sob a 

forma de fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou tabelionato legalmente constituído). 

 Excepcionalmente e, apenas processos de credenciamento, os técnicos responsáveis pela recepção 

dos documentos poderão conferir cópias simples com seus respectivos originais, devendo informar, na 

cópia simples autenticada, a frase “conferido com o original” (preferencialmente mediante carimbo), 

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

validade ao documento.  

 

4.1 DOCUMENTOS GERAIS  

a) Solicitação de credenciamento, conforme modelo (ANEXO III), assinada por representante legal, onde 

constem as unidades SESI onde prestará os serviços e a concordância com as disposições deste 

Regulamento; 

b) Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

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

União; 

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

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

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

g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

h) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

i) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

j) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

k) Comprovante de alvará de funcionamento da empresa; 

4.2 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS:  

a) Carteira do Conselho Regional de Odontologia (de cada profissional) 

b) Certidão negativa de débitos junto ao Conselho Regional de Odontologia (de cada profissional); 

c) Relação de recursos humanos; 
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d) Para os credenciamentos cuja prestação de serviços ocorrerá nas dependências das Unidades SESI 

(credenciamento interno), os cirurgiões dentistas deverão ser os próprios sócios da empresa 

credenciada ou, alternativamente, apresentar um termo de sublocação de mão de obra com o 

profissional indicado no item 4.3, “c”, que deverá atender todas as exigências dispostas neste 

Regulamento, sendo que ambos (empresa credenciada e profissional sublocado) serão 

responsabilizados em caso de descumprimento do regulamento. 

e) Os profissionais deverão ter experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos (de formado) e deverão estar 

devidamente inscritos e regulares junto ao Conselho Regional de Odontologia, devendo a empresa 

comprovar esta situação, apresentando os documentos relacionados nos itens “a” e “b”.  

f) Comprovante de concessão de licença sanitária e/ou protocolo de entrada quando da prorrogação da 

licença sanitária; 

g) Comprovante de especialidade na área de implantodontia e ortodontia, expedida por órgão 

competente, sujeita à conferência do SESI/PR, para os profissionais que a possuírem. 

4.3 CADASTRO NO SISTEMA WBC: Além dos documentos relacionados nos itens 4.2 e 4.3, a 

credenciada deve cadastrar-se no sistema de compras WBC do Sistema FIEP (no link:  

http://compras.fiepr.org.br). O cadastro é obrigatório, pois tem como objetivo o recebimento das 

autorizações de prestação de serviços (pedidos de compra) e trâmites de pagamento. Visando facilitar 

o cumprimento desta exigência, está disponível em “documentos complementares”, manual explicativo 

para efetivação do cadastro.  

 

5. MODALIDADES DE CREDENCIAMENTO 

5.1 Modalidade A – Atuação do profissional credenciado dentro das dependências do SESI 

(consultório fixo ou Unidade Móvel Odontológica – UMO) 

a) Realiza procedimentos básicos e intermediários, exceto procedimentos cirúrgicos. 

b) Está condicionada a disponibilidade de horários nos consultórios fixos das Unidades SESI. 

c) Credenciamento exclusivo para atuação nas dependências do SESI, sendo vedada a solicitação de 

credenciamento em outras modalidades. 

5.2 Modalidade B – Atuação do profissional credenciado em consultório próprio (externo) 

a) Realiza procedimentos básicos (exclusivamente procedimentos cirúrgicos), especializados e 

avançados.  

b) Credenciamento exclusivo para atuação em suas próprias dependências, sendo vedada a solicitação 

de credenciamento na Modalidade A. 

5.3 Modalidade C – Atuação do profissional credenciado em consultório próprio (externo) 

a) Realiza procedimentos básicos, intermediários e especializados. 

b) Credenciamento exclusivo para atuação em suas próprias dependências, sendo vedada a solicitação 

de credenciamento na Modalidade A. 

http://compras.fiepr.org.br)/
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5.4 Modalidade D – Atuação do profissional credenciado em consultório próprio (externo) 

a) Realiza procedimentos básicos, intermediários, especializados e avançados. 

b) Credenciamento exclusivo para atuação em suas próprias dependências, sendo vedada a solicitação 

de credenciamento na Modalidade A. 

 

6. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

6.1 PARA CREDENCIAMENTOS CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRERÁ NAS 

DEPENDÊNCIAS DO SESI (CREDENCIAMENTO INTERNO E UMO – MODALIDADE “A”) 

a) Atender aos usuários do Cartão SESI; 

b) Prestar serviços na modalidade constante no termo de credenciamento, nas dependências do SESI ou 

Unidade Móvel Odontológica (UMO), conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI/PR; 

c) Emitir relatórios mensais de produção para realização das baixas no software odontológico, 

possibilitando a consolidação das informações, estando o pagamento condicionado à aprovação dos 

mesmos pelos profissionais do SESI/PR; 

d) Enviar à Unidade do SESI/PR, na qual estiver vinculada, até o ultimo dia de cada mês, a relação de 

atendimentos com os valores referentes aos serviços prestados no período de 01 a 30 ou 31 do mês 

corrente. Após o SESI/PR aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) 

dias úteis após o recebimento da informação do faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota 

Fiscal de Prestação de Serviço até o dia 20 de cada mês, o pagamento ocorrerá 15 dias após o 

recebimento do documento fiscal na Unidade do SESI/PR.  

e) Emitir nota fiscal à Unidade do SESI contratante do serviço, com o respectivo CNPJ (ANEXO VIII), 

especificando os detalhes dos serviços e período em que foram prestados e as seguintes informações: 

I. Descrição detalhada da natureza do serviço prestado 

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

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

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

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

contas de poupança. 

f) Anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e INSS (CND) e da folha 

de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao 

SESI/PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como 

as respectivas retenções tributárias.  

g) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as 

demais despesas de materiais e serviços necessários ao cumprimento deste credenciamento. 
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h) Responsabilizar-se por todas as questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços, vinculados ao 

credenciado; 

i) Responsabilizar-se pelos danos causados a material, instrumentos ou equipamentos utilizados para a 

realização dos serviços, se constatado que tais prejuízos decorreram de mau uso. 

j) Atender os pacientes, em consulta inicial ou reconsulta em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, salvo 

em casos de emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada em, no máximo, 01 (um) 

dia. 

k) Realizar os serviços de Odontologia com rigoroso atendimento ao disposto no termo de 

credenciamento, observando, inclusive, que os valores devidos pelos serviços prestados encontram-se 

elencados no Anexo V, sendo absolutamente vedada qualquer cobrança direta do usuário do Cartão 

Sesi, sob pena de descredenciamento.  

l) O interessado que optar em prestar serviços na modalidade A (nos consultórios fixos do SESI e nas 

Unidades Móveis), serão responsáveis pelos equipamentos e mobiliários que compõem os 

consultórios, conforme Termo de Responsabilidade de Utilização do Espaço (ANEXO IV); 

m) Utilizar, em todos os procedimentos odontológicos, materiais de marcas confiáveis no mercado, tais 

como: DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização 

desses materiais será verificada quando das auditorias, conforme disposto neste edital. 

n) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo 06 (seis) meses, sem ônus 

para o paciente; 

o) A empresa deverá aceitar a realização de auditoria aleatória nos consultórios do SESI/PR, nas 

Unidades Móveis, realizadas através de dentistas do SESI/PR; 

p) Bloquear por até 15 dias, o paciente/usuário do Cartão, que não comunicar à credenciada, com até 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, a impossibilidade de comparecimento no procedimento 

agendado, bem como desmarcações no prazo inferior ao estipulado e os atrasos sem justificativa 

plausível.  

 

6.2 PARA CREDENCIAMENTOS CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRERÁ NAS 

DEPENDÊNCIAS DO CREDENCIADO (CREDENCIAMENTO EXTERNO) 

a) Atender aos usuários do Cartão SESI;  

b) Prestar serviços na modalidade constante no termo de credenciamento, nas dependências da 

credenciada, conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI/PR; 

c) Emitir relatórios mensais de produção e entregá-los nas Unidades do SESI gestora do serviço para 

realização das baixas no software odontológico, possibilitando a consolidação das informações, 

estando o pagamento condicionado à aprovação dos mesmos pelos profissionais do SESI/PR; 
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d) Enviar à Unidade do SESI/PR, na qual estiver vinculada, até o ultimo dia de cada mês, a relação de 

atendimentos com os valores referentes aos serviços prestados no período de 01 a 30 ou 31 do mês 

corrente. Após o SESI/PR aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) 

dias úteis após o recebimento da informação do faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota 

Fiscal de Prestação de Serviço até o dia 20 de cada mês, o pagamento ocorrerá 15 dias após o 

recebimento do documento fiscal na Unidade do SESI/PR.  

e) Emitir nota fiscal à Unidade do SESI contratante do serviço, com o respectivo CNPJ (ANEXO VIII), 

especificando os detalhes dos serviços e período em que foram prestados e as seguintes informações: 

I. Descrição detalhada da natureza do serviço prestado; 

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

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

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

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

contas de poupança. 

f) Anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e INSS (CND) e da folha 

de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao 

SESI/PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como 

as respectivas retenções tributárias.  

g) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as 

demais despesas de materiais e serviços necessários ao cumprimento deste credenciamento; 

h) Responsabilizar-se por todas as questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços, vinculados ao 

credenciado; 

i) Utilizar, em todos os procedimentos odontológicos, materiais de marcas confiáveis no mercado, tais 

como: DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização 

desses materiais será verificada quando das auditorias, conforme disposto neste edital. 

j) Atender os pacientes, em consulta inicial ou reconsulta em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, salvo 

em casos de emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada em, no máximo, 01 (um) 

dia. 

k) Realizar os serviços de Odontologia com rigoroso atendimento ao disposto no termo de 

credenciamento, observando, inclusive, que os valores devidos pelos serviços prestados encontram-se 

elencados no Anexo V, sendo absolutamente vedada qualquer cobrança direta do usuário do Cartão 

Sesi, sob pena de descredenciamento.  

l) A empresa deverá permitir a identificação do credenciamento através de adesivo ou banner da 

logomarca do Cartão SESI. 
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m) Ter em suas instalações condições de acesso à internet: equipamento (computador e impressora 

colorida) e rede; 

n) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo 06 (seis) meses, sem ônus 

para o paciente; 

o) A empresa deverá aceitar a realização de auditoria aleatória nos consultórios particulares, realizada 

através de dentistas do SESI/PR; 

p) Bloquear por até 15 dias, o paciente/usuário do Cartão, que não comunicar à credenciada, com até 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, a impossibilidade de comparecimento no procedimento 

agendado, bem como desmarcações no prazo inferior ao estipulado e os atrasos sem justificativa 

plausível.  

 

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 Aprovar os relatórios de faturamento emitidos pelas credenciadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis após o seu recebimento, observando-se os prazos estipulados neste edital.  

7.3 Pagar ao CREDENCIADO os valores especificados no Anexo V deste regulamento, em até 15 (quinze) 

dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal e das cópias e guias de recolhimento do 

FGTS, do INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura 

prestem serviços ao SESI-PR, bem como o comprovante de seus prestadores de serviços e das 

respectivas retenções tributárias.  

7.4 A credenciada que, a pedido do Sesi/PR, prestar seus serviços nas dependências das empresas, ou 

seja, in company, cuja distância de deslocamento for superior a 5 km entre a Unidade Sesi solicitante e 

a empresa cliente será ressarcida no valor de R$1,20 (um real e vinte centavos) por quilometro 

excedente a partir do sexto quilometro (haverá também ressarcimento de valores relativos a pedágios), 

mediante aprovação de orçamento antes da prestação do serviço a ser realizado. 

7.5 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

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

7.7 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. 

7.8 Promover a elaboração, para fins de renovação ou cancelamento do credenciamento, do relatório 

conclusivo do Credenciado, contido na NG 026/11 (formulário 247). 
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8. HIPÓTESES PARA DESCREDENCIAMENTO 

8.1 A empresa será descredenciada nas seguintes hipóteses: 

 

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

demais Anexos, oportunizada a defesa prévia. 

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

serviços realizados. 

c) 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. As multas poderão ser 

descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, caso não 

haja pagamento espontâneo. 

 

10. PREÇO E FORMA 

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

valores descritos no ANEXO V 
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10.2 Os valores consignados no ANEXO V abrangem a remuneração do profissional e, inclusive, demais 

despesas que se fizerem necessárias à prestação dos serviços (deslocamento, alimentação, etc.) 

 

11. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

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

retenção na fonte, quais sejam: 

a) 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 está identificada com nome e CPF. 

 

12. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1 O termo de credenciamento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, 

com 30 (trinta) dias corridos de antecedência. 

12.2 O certificado de credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos 

termos do item 7 deste Regulamento. 

 

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 Credenciados, não obriga o SESI/PR a firmar as contratações que poderão advir, 

ficando facultada a realização ou utilização de licitações. 
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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 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a respectiva 

tradução juramentada.  

13.6 O SESI/PR reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, efetuar auditoria técnica ou administrativa nos 

serviços prestados pelas credenciadas, objeto deste Regulamento, e gerar relatórios sucintos destas 

auditorias que deverão ser vistados pela credenciada, atestando, desta forma, conhecimento do teor 

dos mesmos. 

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

de interesse do SESI/PR. Na hipótese de o presente contrato vir a ser prorrogado por prazo superior a 

12 (doze) meses, poderá incidir sobre ele reajuste contratual sobre a tabela de procedimentos, 

mediante aplicação do índice INPC/IBGE ou outro que possa vir a substituí-lo. 

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

demonstrada sua necessidade. 

13.9 Para informações técnicas: Dra. Carin Caroline Pegoraro (e-mail carin.pegoraro@sesipr.org.br ou 

telefone (41) 3271-9266). 

13.10 Para informações gerais (sobre o edital de credenciamento e documentação):  

joseane.kavamura@pr.senai.br ou silmara.cruz@fiepr.org.br  

 

Curitiba, 20 de abril de 2017. 

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do SESI/PR 

 

mailto:carin.pegoraro@sesipr.org.br
mailto:%20joseane.kavamura@pr.senai.br
mailto:%20joseane.kavamura@pr.senai.br
mailto:silmara.cruz@fiepr.org.br
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ANEXO I  
 

FORMULÁRIO DE VISITA DE CONFORMIDADE TÉCNICA 
 

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA 

 

 

Credenciamento nº___/20__  
 
Processo nº __/______  
 
Empresa: _____________________________________________________________________  
 
End: _________________________________________________________________________  
 
Fone:________________________________________________________________________  

 
E-mail: ______________________________________________________________________ 
 
Unidade SESI: ________________________________________________________________  
 
Data da visita:______________________________  Hora:______________________________ 
 
Serviços a serem prestados:______________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
Responsável da empresa que acompanhou a visita:  
 
_____________________________________________________________________________  
 
Responsáveis pela visita de conformidade técnica:  
 
1. ___________________________________________________________________________  
 
2.____________________________________________________________________________  
 
Outras considerações:  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 

Equipe Técnica        Equipe Técnica 
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Recepção 

 
 

Agenda para atendimento  

    

Ponto de rede com internet 

    

Sala Clínica 
 

Equipamentos adequados 

    

Espaço físico adequado 

    

Arquivo 
Espaço físico adequado 

    

Arquivo por empresa e/ou 
trabalhador. 

    

Expurgo 
Condizente de acordo com 
as exigências da Vigilância 
Sanitária 

    

Esterilização 
Condizente de acordo com 
as exigências da Vigilância 
Sanitária 

    

Lixo Hospitalar 
Condizente de acordo com 
as exigências da Vigilância 
Sanitária 

    

 

Estabelecimento 
 

Documentação  

Alvará número: 

Vigência: 

Licença sanitária número: 

Vigência: 

Certificado de pessoa jurídica: 

Vigência: 

Responsável técnico do 
estabelecimento: 

 

CROª: 

Vigência: 

CROª: 

Vigência: 

Estabelecimento Itens verificados 

Observações do 
Profissional 

Pontuação 

NA 0 1 2 

 
Instalações 
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ANEXO II  
 

MODELO DE CERTIFICAÇÃO SESI 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO SESI/PR  
 

Credenciamento em Serviços de Odontologia 
                  

 
Certificamos que a empresa_______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

está qualificada tecnicamente para prestar serviços de _________________________  ao SESI/PR , 

uma vez que atende a todos os requisitos verificados em visita técnica realizada nesta data, de acordo 

com o Anexo ______ constante do regulamento para credenciamento em Serviços de Odontologia   

nํ ํ  °   /20XX. 

 

 

__________________, ______ de _________________ de 20XX. 

 

 

 

____________________________        ____________________________ 

Técnico/ responsável - SESI/PR             Gerente da Unidade SESI/PR 
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ANEXO III 

 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A  

UNIDADE SESI ____________________________________________ 

 

 

A _____________________________________, com sede e foro na ___ (rua,bairro,etc)  da cidade de 

__________________, Estado ___ por seu ___ (cargo) Sr(a). ___, que a esta subscreve, vem solicitar seu 

credenciamento para prestação de serviços de Odontologia, na MODALIDADE DOS SERVIÇOS conforme assinalado 

abaixo, constantes do Objeto do Regulamento no(s) município(s) de _____________ .  

 

 

 Modalidade A – Atuação do profissional credenciado dentro das dependências do SESI (consultório fixo 

ou Unidade Móvel Odontológica – UMO) 

    Realiza procedimentos básicos e intermediários, exceto procedimentos cirúrgicos. 

Obs: Credenciamento exclusivamente para atuar nas dependências do SESI, não podendo se credenciar em outras 

modalidades. 

 

 Modalidade B – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado – consultório 

próprio (externo) 

Realiza procedimentos básicos (exclusivamente procedimentos cirúrgicos), especializados e avançados.  

Obs: Credenciamento exclusivamente para atuar nas dependências do credenciado, não podendo se credenciar na 

Modalidade A. 

 

 Modalidade C – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado – consultório 

próprio (externo) 

    Realiza procedimentos básicos, intermediários, especializados 

 

 Modalidade D – Atuação do profissional credenciado nas dependências do credenciado – consultório 

próprio (externo) 

   Realiza procedimentos básicos, intermediários, especializados e avançados 

 

 

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

de Odontologia nº XXX/2013 e seus Anexos. 
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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 nas tabelas constantes do Anexo do Regulamento que rege este Credenciamento, deduzidos os encargos 

legais nele previsto. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Curitiba,      de                       de  20XX. 

 

_____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV  

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 
 
 

 

I. COMPETE À EMPRESA CREDENCIADA________________ 

 

Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos bens, abaixo discriminados, reparando quaisquer danos a que der 

causa, devolvendo-os nas condições em que foram entregues. 

 

Data de entrega para 
a credenciada 

Nº de Identificação do  
bem patrimonial 

Descrição do bem patrimonial 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

II. COMPETE AO SESI 

 

Entregar os bens patrimoniais acima descritos em perfeito estado de funcionamento, e para aqueles que se fizer 

necessário, entregá-los devidamente calibrados/aferidos. 

 

De acordo, ______/______/_______ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Responsável Empresa________________ 

 

 

 

 

De acordo, ______/______/_______ 

 

 

 

 

  _______________________________________ 

Representante SESI- Unidade___________ 
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ANEXO V 

 

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

PREVENÇÃO: A cada 06 meses 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Exame clínico (consulta) e instrução de higiene 
bucal 

14,17 Básico 
Inclui exame clínico, orientação do uso 
do fio dental e escovação. 

Profilaxia por Arcada 15,51 Básico Realizada em crianças até 14 anos. 

EMERGÊNCIA: A emergência é considerada um atendimento único, ou seja, não pode ser paga quando houver realização de 
outros procedimentos na mesma consulta. 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Curativo em caso de hemorragia bucal após 
extração  

15,11 Básico 
Consiste na aplicação de hemostático e 
sutura no alvéolo dentário. 

Curativo em caso de odontalgia 
aguda/pulpectomia/necrose  

26,75 Básico 

Consiste na abertura da câmara pulpar e 
remoção total ou parcial da polpa. Não 
aceito como curativo realizado entre 
sessões endodônticas. 

Tratamento de alveolite  22,73 Básico 
Consiste na curetagem e limpeza do 
alvéolo dentário. 

Incisão e drenagem de abscesso intra oral  22,73 Básico 
Consiste na incisão e punção da 
secreção purulenta. 

Incisão e drenagem de abscesso extra oral  26,75 Básico 
Consiste na incisão e punção da 
secreção purulenta. 

Emergência Inespecífica.                                                                                                                          15,11 Básico 
Em casos de: Esplintagem, medicação, 
colagem de fragmentos, remoção de 
fragmento fraturado, pericoronarite. 

DENTÍSTICA: Inclui forramento 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Restauração em Amálgama de 1 Face com 
Forramento 

24,07 Básico 

Os procedimentos da dentística 
referem-se a cada restauração de 
acordo com a quantidade de faces, 
independente se estiverem separadas 
ou não. Esses valores já incluem todas 
as etapas da restauração como preparo, 
matriz, forramento, aplicação do 
material. 

Restauração em Amálgama de 2 Faces com 
Forramento 

29,82 Básico 

Restauração em Amálgama de 3 Faces com 
Forramento 

34,10 Básico 

Restauração em Amálgama de 4 Faces com 
Forramento 

38,11 Básico 

Restauração Resina Fotopolimerizável com 
forramento - Dente  Anterior 01 Face 

24,07 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável com 
forramento - Dente  Anterior 02 Faces 

29,82 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável com 
forramento - Dente  Anterior 3 ou mais Faces 

34,10 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável com 
forramento - Dente Posterior 01 Face 

29,42 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável com 
forramento - Dente Posterior 02 Faces 

34,77 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável com 
forramento - Dente Posterior 03 ou mais Faces 

42,79 Intermediário 
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ODONTOPEDIATRIA: Crianças de 0 a 14 anos 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Aplicação de Tópica de flúor 14,17 Intermediário 
Por boca sendo uma aplicação a cada 06 
(seis) meses até a idade limite (14 anos). 

Aplicação de Selante  14,17 Intermediário 
Aplicados em dentes molares 
permanentes hígidos até a idade limite 
(14 anos). Permitido a cada 12 meses. 

Restauração de Ionômero de vidro    25,41 Intermediário 

Destinadas apenas para dentes 
decíduos. Se utilizadas para forramento, 
já estão incluídas no valor do 
procedimento restaurador. 

Pulpotomia 35,44 Especializado Inclui restauração. 

Tratamento Endodôntico de Dente Decíduo 46,80 Especializado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Exodontia Simples  de Dentes Decíduos                                                                                                                                                             27,28 Intermediário 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

RADIOLOGIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Radiografia Periapical (unidade) 8,42 Radiologia Não inclui levantamento periapical. 

Radiografia Interproximal (unidade) 8,42 Radiologia Máximo 02 (dois) para diagnóstico. 

Radiografia Panorâmica 50,08 Radiologia   

PERIODONTIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Raspagem supra e sub gengival por Arcada 21,26 Intermediário 

Por arcada com profilaxia e a cada 06 
(seis) meses / com aparelho de 
ultrassom e/ou cureta em bolsas até 
4mm. 

Curetagem Sub Gengival por Arcada com 
Polimento  

51,48 Especializado 

Por arcada / tratamento não cirúrgico 
com aparelho de ultrassom e curetas 
em bolsas acima de 4mm. Este 
procedimento de curetagem inclui 
tratamento de raspagem supra e sub 
gengival. 

Tratamento de Abcesso Periodontal 27,28 Especializado   

Cirurgia Periodontal a Retalho, com 
Osteotomia/Osteoplastia,  por Hemiarco 

85,05 Especializado 
Por hemiarco, já inclui raspagem e 
curetagem supra e sub gengival. 

  

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

CIRURGIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Exodontia simples 33,43 Básico 

Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Exodontia de Raiz Residual 33,43 Básico 

Exodontia de 3º molar eruptado 66,86 Especializado 

Remoção de dente Incluso/Impactado  153,79 Especializado 
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Apicectomia Unirradicular sem Obturação 
Retrógada 

68,20 Especializado 

Apicectomia Unirradicular com Obturação 
Retrógrada 

106,98 Especializado 

Apicectomia Multirradicular sem Obturações 
Retrógada 

100,29 Especializado 

Apicectomia Multirradicular com Obturações 
Retrógada 

153,79 Especializado 

Gengivectomia por segmento 56,83 Especializado 

Por segmento (hemiarco), com ou sem 
osteotomia / não poderá ser 
concomitante com cirurgia periodontal 
a retalho. 

ENDODONTIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Tratamento Endodôntico Unirradicular 113,67 Especializado Todos os tratamentos endodônticos 
exigem apresentação de RX inicial e 
final. As radiografias intermediárias já 
estão incluídas no valor do tratamento. 

Tratamento Endodôntico Birradicular 153,79 Especializado 

Tratamento Endodôntico com 3 ou mais canais 234,02 Especializado 

Troca de curativo em casos de reabsorção 
interna/lesão periapical/rizogênese incompleta 

14,17 Básico   

Núcleo de preenchimento Em CIV 25,41 Básico 
Para dentes tratados 
endodonticamente. 

PROCEDIMENTOS AVANÇADOS: Os procedimentos classificados como avançados dependem de liberação prévia do Núcleo 
do Cartão Sesi. 

PRÓTESE 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Coroa de Jaqueta acrílica provisória 86,92 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Núcleo Metálico Fundido 113,67 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Prótese Fixa Metalocerâmica (ant/post) 488,10 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Prótese Fixa In Ceram (anterior) 575,02 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Prótese Parcial Removível em acrílico (com ou 
sem grampos) 

200,59 Avançado 

Independente da quantidade de dentes. 

Prótese Parcial Removível com grampos 
bilateral 

641,89 Avançado 

Prótese Parcial Removível para encaixes  708,75 Avançado 

Prótese Total  528,22 Avançado 

Prótese Imediata 414,55 Avançado 
Inclui rodete de cera, quando 
necessário. 

Reembasamento de Prótese Total 113,67 Avançado Independente da quantidade de dentes. 

Onlay/Inlay em cerâmica 334,32 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Onlay/inlay em resina cerâmica 260,77 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 
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Faceta porcelana (incluso provisório) 374,43 Avançado 

Inclui provisório / indicada para 
segmento anterior (canino a canino) 
com restaurações extensas nas faces 
interproximais ou em dentes com 
tratamento endodôntico e alteração de 
cor. Necessário RX comprobatório inicial 
e final. 

Prótese Fixa Adesiva Metalocerâmica 715,44 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Prótese Fixa Adesiva Fibra de Vidro 575,02 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Placa de Bruxismo (acrílica) 213,96 Avançado Em acrílico, inclui ajustes. 

Placa Miorrelaxante (acetato/silicone) 173,84 Avançado Em acetato ou silicone. 

Reconstrução em resina composta 66,86 Avançado 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Faceta em resina composta 80,24 Avançado 

Indicada para segmento anterior e com 
restaurações extensas nas faces 
interproximais ou dentes com 
tratamento endodôntico e alteração de 
cor. Necessário RX comprobatório inicial 
e final. 

ORTODONTIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Manutenção mensal sem cobrança do aparelho 75,58 Avançado 

Quebra de brackets até 4 peças está 
incluso no valor da manutenção, caso 
contrário acertar direto com o 
profissional. 

Aparelho Móvel 75,58 Avançado Valor único. 

  

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

CLAREAMENTO 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Caseiro  348,85 Avançado 

Confecção da moldeira individual 
incluso material e orientações ao 
paciente com acompanhamento do 
tratamento. 

Laser 697,70 Avançado 
Aplicação no consultório - máximo 3 
sessões, sendo 3 aplicações por sessão. 

Interno  232,57 Avançado 

Por elemento em até 04 (quatro) 
sessões está incluso restauração 
provisória. Necessário RX 
comprobatório inicial e final. 

IMPLANTE 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Parte cirurgica 813,99 Avançado 
Por peça cirúrgica. Necessário RX 
comprobatório inicial e final. 

Coroa metalocerâmica 936,08 Avançado 
Coroa definitiva / por elemento. 
Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 
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Coroa acrílica 240,71 Avançado 
Coroa provisória / por elemento/ para 
dentes anteriores. Necessário RX 
comprobatório inicial e final. 

RETRATAMENTO 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALOR CREDENCIADO CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Retratamento Endodôntico 01 conduto 153,79 Avançado 

Necessário RX comprobatório inicial e 
final. 

Retratamento Endodôntico 02 condutos 213,96 Avançado 

Retratamento Endodôntico 03 ou mais 
condutos 

307,57 Avançado 
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ANEXO VI 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO (INTERNO) 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 876/2013 
PROCESSO Nº 3961/2013 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/20XX 
 

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 

I – O objeto do presente termo de credenciamento refere-se a prestação de Serviços de Odontologia, 

constantes no Edital nº 876/2013, especificamente no Município de XXXX, na modalidade XXX (indicar a 

modalidade, conforme elencado no edital). 

II – É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº 876/2013 e seus Anexos. 

III – Havendo conflito entre os termos do Edital e do presente termo, prevalece o primeiro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

I – O presente contrato, no que diz respeito a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelo Diretor 

Regional do SESI/PR, no Processo Interno nº 3961/2013 consoante documentação integrante do presente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I – São obrigações da CREDENCIADA  

 

a) Atender aos usuários do Cartão SESI; 

b) Prestar serviços na modalidade constante no termo de credenciamento, nas dependências do SESI ou 

Unidade Móvel Odontológica (UMO), conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI/PR; 

c) Emitir relatórios mensais de produção para realização das baixas no software odontológico, 

possibilitando a consolidação das informações, estando o pagamento condicionado à aprovação dos 

mesmos pelos profissionais do SESI/PR; 

d) Enviar à Unidade do SESI/PR, na qual estiver vinculada, até o ultimo dia de cada mês, a relação de 

atendimentos com os valores referentes aos serviços prestados no período de 01 a 30 ou 31 do mês 

corrente. Após o SESI/PR aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) 

dias úteis após o recebimento da informação do faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota 
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Fiscal de Prestação de Serviço até o dia 20 de cada mês, o pagamento ocorrerá 15 dias após o 

recebimento do documento fiscal na Unidade do SESI/PR.  

e) Emitir nota fiscal à Unidade do SESI contratante do serviço, com o respectivo CNPJ (ANEXO VIII), 

especificando os detalhes dos serviços e período em que foram prestados e as seguintes informações: 

I. Descrição detalhada da natureza do serviço prestado;  

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

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

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

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

contas de poupança. 

f) Anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e INSS (CND) e da folha 

de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao 

SESI/PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como 

as respectivas retenções tributárias.  

g) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as 

demais despesas de materiais e serviços necessários ao cumprimento deste credenciamento. 

h) Responsabilizar-se por todas as questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços, vinculados ao 

credenciado; 

i) Responsabilizar-se pelos danos causados a material, instrumentos ou equipamentos utilizados para a 

realização dos serviços, se constatado que tais prejuízos decorreram de mau uso. 

j) Atender os pacientes, em consulta inicial ou reconsulta em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, salvo 

em casos de emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada em, no máximo, 01 (um) 

dia. 

k) Realizar os serviços de Odontologia com rigoroso atendimento ao disposto no termo de 

credenciamento, observando, inclusive, que os valores devidos pelos serviços prestados encontram-se 

elencados no Anexo V, sendo absolutamente vedada qualquer cobrança direta do usuário do Cartão 

Sesi, sob pena de descredenciamento.  

l) O interessado que optar em prestar serviços na modalidade A (nos consultórios fixos do SESI e nas 

Unidades Móveis), serão responsáveis pelos equipamentos e mobiliários que compõem os 

consultórios, conforme Termo de Responsabilidade de Utilização do Espaço (ANEXO IV); 

m) Utilizar, em todos os procedimentos odontológicos, materiais de marcas confiáveis no mercado, tais 

como: DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização 

desses materiais será verificada quando das auditorias, conforme disposto neste edital. 

n) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo 06 (seis) meses, sem ônus 

para o paciente; 

o) A empresa deverá aceitar a realização de auditoria aleatória nos consultórios do SESI/PR, nas 

Unidades Móveis, realizadas através de dentistas do SESI/PR; 
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p) Bloquear por até 15 dias, o paciente/usuário do Cartão, que não comunicar à credenciada, com até 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, a impossibilidade de comparecimento no procedimento 

agendado, bem como desmarcações no prazo inferior ao estipulado e os atrasos sem justificativa 

plausível.  

 

II – São obrigações do SESI-PR  

 

a) Nomear um Gestor para o presente Credenciamento, que será o responsável pelo relacionamento e 

informações entre as partes. 

b) Aprovar os relatórios de faturamento emitidos pelas credenciadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

após o seu recebimento, observando-se os prazos estipulados neste edital.  

c) Pagar ao CREDENCIADO os valores estabelecidos no Anexo V do Edital nº 876/2013, em até 15 (quinze) 

dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal e das cópias e guias de recolhimento do FGTS, do 

INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao 

SESI-PR, bem como o comprovante de seus prestadores de serviços e das respectivas retenções tributárias.  

d) Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

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

f) 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. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

I – O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento será de 12 meses, podendo, mediante acordo 

entre as partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

I - A empresa credenciada será paga proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, de acordo com a 

tabela de preços constante no Anexo V do Edital 876/2013. 

 

CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADES 

I - 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. 

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. 
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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. 

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

III - Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a 

partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a 

critério do SESI-PR. 

IV - Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO e DESCREDENCIAMENTO 

I - O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 30 (trinta) dias 

corridos de antecedência. 

II - O credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 8 do 

Edital nº 876/13. 

III – O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá nos moldes do item 7 do Edital nº 876/13. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

I – Este contrato não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a CREDENCIADA 

responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com o SESI/PR. 

II – O SESI/PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, 

trabalhista, previdenciária, securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão, exclusivamente, à CREDENCIADA. 

III – A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 

CLÁUSULA NONA – 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. 

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. 
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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 VII 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO (EXTERNO) 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 876/2013 
PROCESSO Nº 3961/2013 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/20XX 
 

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 

I. O objeto do presente termo de credenciamento refere-se a prestação de Serviços de Odontologia, 

constantes no Edital nº 876/2013, especificamente no Município de XXXX, na modalidade XXX (indicar 

a modalidade, conforme elencado no edital). 

II. É parte integrante deste contrato o Regulamento de Credenciamento nº 876/2013 e seus Anexos. 

III. Havendo conflito entre os termos do Edital e do presente termo, prevalece o primeiro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA 

I. O presente contrato, no que diz respeito a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelos 

Diretores Regional do SESI/PR, no Processo Interno nº 3961/2013 consoante documentação  

integrante do presente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I. São obrigações da CREDENCIADA  

a) Atender aos usuários do Cartão SESI;  

b) Prestar serviços na modalidade constante no termo de credenciamento, nas dependências da 

credenciada, conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI/PR; 

c) Emitir relatórios mensais de produção e entregá-los nas Unidades do SESI gestora do serviço para 

realização das baixas no software odontológico, possibilitando a consolidação das informações, 

estando o pagamento condicionado à aprovação dos mesmos pelos profissionais do SESI/PR; 

d) Enviar à Unidade do SESI/PR, na qual estiver vinculada, até o ultimo dia de cada mês, a relação de 

atendimentos com os valores referentes aos serviços prestados no período de 01 a 30 ou 31 do mês 

corrente. Após o SESI/PR aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) 

dias úteis após o recebimento da informação do faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota 
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Fiscal de Prestação de Serviço até o dia 20 de cada mês, o pagamento ocorrerá 15 dias após o 

recebimento do documento fiscal na Unidade do SESI/PR.  

e) Emitir nota fiscal à Unidade do SESI contratante do serviço, com o respectivo CNPJ (ANEXO VIII), 

especificando os detalhes dos serviços e período em que foram prestados e as seguintes informações: 

I. Descrição detalhada da natureza do serviço prestado; 

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

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

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

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

contas de poupança. 

f) Anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e INSS (CND) e da folha 

de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao 

SESI/PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como 

as respectivas retenções tributárias.  

g) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as 

demais despesas de materiais e serviços necessários ao cumprimento deste credenciamento; 

h) Responsabilizar-se por todas as questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços, vinculados ao 

credenciado; 

i) Utilizar, em todos os procedimentos odontológicos, materiais de marcas confiáveis no mercado, tais 

como: DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização 

desses materiais será verificada quando das auditorias, conforme disposto neste edital. 

j) Atender os pacientes, em consulta inicial ou reconsulta em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, salvo 

em casos de emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada em, no máximo, 01 (um) 

dia. 

k) Realizar os serviços de Odontologia com rigoroso atendimento ao disposto no termo de 

credenciamento, observando, inclusive, que os valores devidos pelos serviços prestados encontram-se 

elencados no Anexo V, sendo absolutamente vedada qualquer cobrança direta do usuário do Cartão 

Sesi, sob pena de descredenciamento.  

l) A empresa deverá permitir a identificação do credenciamento através de adesivo ou banner da 

logomarca do Cartão SESI. 

m) Ter em suas instalações condições de acesso à internet: equipamento (computador e impressora 

colorida) e rede; 

n) Todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo 06 (seis) meses, sem ônus 

para o paciente; 

o) A empresa deverá aceitar a realização de auditoria aleatória nos consultórios particulares, realizada 

através de dentistas do SESI/PR; 
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p) Bloquear por até 15 dias, o paciente/usuário do Cartão, que não comunicar à credenciada, com até 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, a impossibilidade de comparecimento no procedimento 

agendado, bem como desmarcações no prazo inferior ao estipulado e os atrasos sem justificativa 

plausível.  

II. São obrigações do SESI-PR  

a) Nomear um Gestor para o presente Credenciamento, que será o responsável pelo relacionamento e 

informações entre as partes. 

b) Aprovar os relatórios de faturamento emitidos pelas credenciadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis após o seu recebimento, observando-se os prazos estipulados neste edital.  

c) Pagar ao CREDENCIADO os valores estabelecidos no Anexo V do Edital nº 876/2013, em até 15 

(quinze) dias corridos a partir do momento da entrega da Nota Fiscal e das cópias e guias de 

recolhimento do FGTS, do INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista 

que porventura prestem serviços ao SESI-PR, bem como o comprovante de seus prestadores de 

serviços e das respectivas retenções tributárias.  

d) Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

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

f) 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. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

I. O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento será de 12 meses, podendo, mediante 

acordo entre as partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

I. A empresa credenciada será paga proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, de acordo 

com a tabela de preços constante no Anexo V do Edital 876/2013. 

 

CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADES 

I. 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. 

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 
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por cento) da importância apurada no período de vigência contratual, ensejando, a critério do 

SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

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

III. Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, 

contados a partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra 

rescisão contratual, a critério do SESI-PR. 

IV. Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de 

penalidades, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO e DESCREDENCIAMENTO 

I. O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 30 (trinta) 

dias corridos de antecedência. 

II. O credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 8 

do Edital nº 876/13. 

III. O DESCREDENCIAMENTO ocorrerá nos moldes do item 7 do Edital nº 876/13. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

I. Este contrato não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a CREDENCIADA 

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

SESI/PR. 

II. O SESI/PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 

tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 

cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CREDENCIADA. 

III. A CREDENCIADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 

CLÁUSULA NONA – 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. 

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. 
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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 VIII  
 

ENDEREÇOS DAS UNIDADES GESTORAS SESI (CONTEMPLANDO SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA) 
 

Local Endereço CEP CNPJ Telefone 

Ampére Rua Atenas, 344 - Bairro Nossa Senhora das Graças  85640-000 03.802.018/0035-44 (46) 3547-3011 

Apucarana Avenida Aviação, 1851 Jardim Aeroporto 86812-500 03.802.018/0008-71 (43) 3420-5300 

Arapongas Avenida Maracanã, 3260 Vila Araponguinha 86705-280 03.802.018/0017-62 (43) 3275-8750 

Araucária Rodovia do Xisto, Marginal, Estação BR 476 N° 5.815  83705-740 03.802.018/0034-63 (41) 3641-8650 

Bandeirantes Rodovia BR 369 KM 57  86360-000 03.802.018/0023-00 (43) 3542-8300 

Campo Largo Rua Rui Barbosa, 868 Centro  83601-140 03.802.018/0005-29 (41) 3291-8400 

Campo Mourão Rodovia BR 272, KM 01 Parque Industrial  87306-010 03.802.018/0025-72 (44) 3524-1499 

Capanema Avenida Botucaris, 1030 Santa Cruz 85.760-000 03.802.018/0074-50 (46) 3552-1712 

Cascavel Rua Doutor Heitor Stocler de França, 160 Jardim Maria Luiza  85819-750 03.802.018/0015-09 (45) 3220-5402 

Castro Av. Nicolau Jacob, nº 398 – Vila Santa Cruz 84168-210 03.802.018/0063-06 (42) 3232-1788 

Cianorte Travessa 1, 63 Parque Industrial  87200-000 03.802.018/0032-00 (44) 3619-5800 

CIC Rua Senador Accioly Filho, 250 CIC 81310-000 03.802.018/0020-68 (41) 3271-1800 

Dois Vizinhos Avenida México, 904 - Bairro Centro Sul 85660-000 03.802.018/0045-16 (46) 3536-3918 

Foz do Iguaçu Rua Araucária, 58 Vila A  85866-460 03.802.018/0026-53 (45) 3576-8600 

Francisco Beltrão Rua União da Vitória, 66 Miniguaçu  85605-040 03.802.018/0027-34 (46) 3520-5550 

Guarapuava Rua Coronel Lustosa, 1736 Batel  85015-340 03.802.018/0024-91 (42) 3623-1781 

Irati Rua Coronel Emílio Gomes, 03 Centro 84500-000 03.802.018/0009-52 (42) 3421-4850 

Jaguariaíva Rua Raul Pinto de Castilho, s/nº - Jardim Matarazzo II 84.200-000 03.802.018/0066-40 (43) 3535-8700 

Londrina Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 Jardim Bancários  86062-030 03.802.018/0031-10 (43) 3294-5200 

M. Cândido Rondon Avenida Rio Grande do Sul, 3133 Parque Industrial  85960-000 03.802.018/0029-04 (45) 3254-1269 

Maringá Rua Antonio Carniel, 499 Zona 5  87015-230 03.802.018/0019-24 (44) 3218-5650 

Palmas Rua Marechal Deodoro, 2176 - Bairro São José 85555-000 03.802.018/0036-25 (46) 3262-2581 

Paranaguá Rua Presidente Washington Luiz, 1189 83221-052 03.802.018/0055-98 (41) 3420-7050 

Paranavaí Praça dos expediacionário, S/N  87703-000 03.802.018/0046-05 (44) 3423-6221 

Pato Branco Rua Xingú, 833 Amadori  85502-090 03.802.018/0002-86 (46) 3220-5500 

Ponta Grossa Avenida João Manoel dos Santos Ribas, 405 Centro  84051-410 03.802.018/0006-00 (42) 3219-5000 

Portão Rua Padre Leonardo Nunes, 180 Portão 80330-320 03.802.018/0021-49 (41) 3271-8450 
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Prudentópolis Rua Marechal Deodoro, nº 893, 2º Andar, Sala 13 – Centro 84400-870  (42) 3446-5506 

Quatro Barras Avenida de Acesso II, 740 Centro  83420-000 03.802.018/0012-58 (41) 3671-8350 

Rio Branco do Sul Avenida Santos Dumont, s/nº Tacaniça  83540-000 03.802.018/0014-10 (41) 3652-8100 

Rio Negro Rua Severo de Almeida, 954 Bom Jesus  83880-000 03.802.018-0010-96 (47) 3641-6400 

São José dos Pinhais Rua Maria Helena, 707 Vila Heitor  83005-480 03.802.018/0018-43 (41) 3299-6300 

São Mateus do Sul Avenida Ozi Mendonça Delina, 1186 Centro  83900-000 03.802.018/0038-97 (42) 3532-5449 

Sto Antonio da Platina Rodovia BR 153 KM 40  86430-000 03.802.018/0023-00 (43) 3534-8150 

Telêmaco Borba Rua Vidal de Negreiros, 225 Centro  84261-560 03.802.018/0007-90 (42) 3271-4800 

Toledo Rua do Cedro, 873 Vila Operária 85909-625 03.802.018/0028-15 (45) 3379-6100 

Umuarama Rodovia PR 489, N° 1400, Jardim Universitário  87508-210 03.802.018/0030-30 (44) 3626-8478 

União da Vitória Rua Marechal Deodoro, 70 Centro  84600-000 03.802.018/0033-82 (42) 3521-3900 

 


