
 
 
 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO I 
 
 

EDITAL DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS  NA ÁREA 
DA CULTURA E ARTE Nº. 206/2014 

 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna pública RETIFICAÇÃO  referente ao edital de licitação 
acima relacionado, conforme segue: 
 

 

RETIFICAÇÃO :  Alteração dos itens conforme abaixo: 
 
1) Item 3 – PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO, passa a ter a seguinte redação: 

 

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 do município onde deseja se credenciar, nos endereços 

constantes no ANEXO VII. 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 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. 

3.4 Se não houver demanda pelo prestador de serviço o seu processo será arquivado na Unidade, não sendo o 

SESI-PR obrigado a solicitar os serviços da empresa credenciada na ausência de demanda. 

3.5 Quando for detectada demanda pelo SESI, a Unidade solicitará proposta comercial ao credenciado, emitirá 

a Ordem de Compra no Sistema WBC  e ratificará, junto ao credenciado, a regularidade fiscal, sendo 

firmado termo de credenciamento, conforme minuta constante do Anexo III. . 

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

termo(s) de credenciamento. 

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

3.8 A escolha da empresa credenciada será feita pelo usuário do serviço e/ou pela expertise comprovada da 

credenciada, a qual será comunicada pelo/ao SESI/PR.  

 
 
2) Item 4  – REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO passa a ter a seguinte redação: 

 

4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO: 

Para ser CREDENCIADA a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar as seguintes documentações 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: 



 
 
 

 

a) Carta (Anexo I) endereçada ao setor de cadastro da Unidade do SESI do SESI/PR de sua escolha, 

observando os endereços constantes dos anexos, redigida em papel timbrado, assinada por representante 

legal, na qual seja solicitado seu credenciamento, concordando com as disposições constantes neste 

Regulamento. 

b) Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

c) 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; 

d) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 

f) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

g) Documentos de Constituição da Pessoa Jurídica: 

I. Para o caso empresa individual, apresentação de Registro Comercial; 

II. Para o caso de sociedades comerciais, apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, essas 

deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam consolidados; 

III. Para o caso de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

IV. Para o caso de sociedades civis, ato constitutivo, estatuto em vigor devidamente registrado no cartório 

de registro de pessoas jurídicas, acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

V. Para o caso de Microempreendedor Individual (MEI), deverá ser apresentado o Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual, além do Registro Comercial. 

h) Comprovante de Alvará de funcionamento da empresa. Para o caso de Microempreendedor Individual, 

poderá ser apresentado alvará provisório; 

i) Apresentar curriculum ou portfólio atualizado da empresa, para fins de verificação do foco de atuação no 

mercado; 

j) Declaração constante do Anexo II devidamente assinada pelo representante legal. 

k) Declaração informando banco, agencia e conta corrente pessoa jurídica em nome da empresa credenciada 

 

 
3) Exclui-se do edital o Anexo VII. 

 

4) Item 5  – OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS CREDENCIADAS, passa a te r a seguinte redação. 

 
5. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS CREDENCIADAS 

5.1 Prestação de serviços em local conveniente às partes, podendo ser nas empresas clientes do SESI/PR, 

nas Unidades de Negócios do SESI, ou nas dependências da credenciada, ou ainda em parques, clubes, 

associações, teatros, cine teatros, circos, praças, ou outros equipamentos culturais à critério do SESI/PR, 

conforme demanda. 

5.2 Respeitar às disposições contratuais para o atendimento customizado para cada empresa cliente do 

SESI/PR. 

5.3 A empresa deverá informar ao gestor do Termo de Credenciamento, no máximo até 5 (cinco) dias úteis 

após a realização do evento, relatório detalhado do serviço prestado, citando a data de realização, 

quantidade, cliente, valor, entre outras informações relativas à natureza do serviço, antes de emitir a NF, a 



 
 
 

 

qual só deverá ser emitida após o SESI/PR ter aprovado o valor cobrado pelo serviço. Em conjunto 

com este relatório, deverão ser apresentadas as CND’s e declarações respectivas. As notas fiscais só 

poderão ser emitidas dos dias 01 a 19 do mês de exercício. 

5.4 Emitir NOTA FISCAL especificando a Unidade do SESI geradora do serviço, conforme citado no preâmbulo 

de cada Termo de Credenciamento, com o respectivo CNPJ, indicando os serviços realizados 

pormenorizadamente e preenchida com as seguintes informações: 

I. Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa jurídica atende aos requisitos do artigo 120 

da IN RFB nº 971, de 13/11/2009, para fins de dispensa da retenção do INSS na fonte. 

II. Indicação dos serviços realizados, pormenorizadamente (nº de horas, apresentações de espetáculos e 

datas de realização dos serviços); 

III. Valor total da nota fiscal, com destaque para a(s) retenção (ões) de acordo com a legislação vigente; 

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

contas de poupança. 

V. Número do processo e número do termo de credenciamento; 

5.4.1 Para o pagamento da Nota Fiscal será necessária a apresentação da seguinte documentação 

complementar: 

I. 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; 

II. Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 

III. Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 

IV. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

V. Declaração do Simples Nacional (original), no caso de empresa optante por este regime de 

recolhimento ou Microempreendedor Individual (MEI). 

5.5 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as 

despesas de material de consumo e equipamentos necessárias ao cumprimento deste credenciamento. 

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

5.7 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. 

5.8 As responsabilidades em torno das questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais, qualidade do material/equipamento utilizados 

nos serviços prestados, serão de competência exclusiva do credenciado; 

5.9 O SESI não se responsabilizara pelo transporte e nenhum tipo de dano que possam ocorrer em unidades 

móveis, equipamentos, mobiliários e materiais diversos de terceiros. 

 

As demais disposições permanecem inalteradas 

Curitiba, 29 de julho de 2015. 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do SESI/PR 

 


