
PROCESSO N.º 17/2022 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

 

1 – OBJETO:  
Contratação de Entidade especializada em capacitações que visam a qualificação das atividades 

pertinentes à rotina de costura de calçados, com foco em desenvolver a experiência no mercado de 

trabalho e, assim, possibilitar o acesso à vagas de emprego. 

1.1. O Curso Básico em Costura de Calçados terá carga horária de 80 horas/aula, sendo que as 

vagas são limitadas a 10 (dez) vagas, podendo não ser utilizadas em sua totalidade, dada a necessidade de 

interesse por parte da população local em realizar a sua inscrição.  

1.2. Requisitos para inscrição: Idade Mínima: 18 anos; Grau de Instrução: Ensino Fundamental 

Incompleto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

A contratação faz-se necessária, pois o município de Agudo/RS possui indústrias do ramo 

calçadista e estas, atualmente, estão em expansão e necessitam de mão de obra qualificada. Ademais, o 

município possui diversas pessoas em busca de qualificação profissional para se inserirem no mercado e 

aguardam por uma oportunidade de desenvolver experiência para facilitar o acesso às vagas de emprego. 

Diante disso, buscou-se no mercado, uma empresa ou entidade que pudesse fornecer uma série de 

cursos ou um programa capaz de auxiliar na preparação e qualificação das atividades pertinentes à rotina 

de costura de calçados, com foco na inserção dos participantes no mercado de trabalho. Desta forma, 

chegou-se ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI), instituição 

privada brasileira de interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado. 

Esta entidade atua há 80 anos no Brasil e é reconhecida Entidade que contribui para o fortalecimento da 

indústria e desenvolvimento do País, por meio de cursos e serviços técnicos e tecnológicos. 

Diante deste fato, e considerando as informações contidas na Proposta de Atendimento 

apresentada pelo SENAI, em anexo, vislumbra-se justificada a contratação em questão através de 

Dispensa de Licitação nos moldes do artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. 

 

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

3.1. O objeto do presente processo será executado pelo SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO SUL (SENAI-RS), portador do CNPJ 

03.775.069/0001-85, com endereço na Avenida Assis Brasil, nº 8787, Bairro Sarandi, CEP.: 91.130-450, 

Município de Porto Alegre/RS, sendo que esta Entidade dispõe das especificações técnicas para a 

realização dos cursos junto à comunidade agudense a fim de realizar a qualificação da mão de obra local. 

3.1.1. Para este processo, seu representante legal é o Sr. JULIANO DA SILVA PEREIRA, 

Gerente de Operações II, brasileiro, casado, pós-graduado, inscrito no CPF sob o nº 985.326.850-72, 

portador da cédula de identidade nº4073058325, devidamente qualificado no processo. 

3.2. Por tratar-se de prestador de serviço exclusivo e sem similaridades, tornando-se inviável a 

pesquisa de mercado, cabendo, portanto, à Administração, aderir ao preço praticado pela Entidade, após 

ampla negociação e considerando as informações contidas na proposta comercial. 
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4 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Constitui objeto do presente processo a contratação do SENAI para a execução e 

acompanhamento das atividades do CURSO BÁSICO EM COSTURA DE CALÇADOS no município de 

Agudo/RS, composto por um conjunto de soluções, conforme características e objetivos apresentados 

pela proposta comercial, conforme quadro descritivo abaixo: 

Item Especificações Carga Horária Quantidade Valor Total 

01 Curso básico em costura de calçados 80 h 10 vagas R$ 7.739,24 

  

4.2. Descrição das atividades do curso: Familiarização do aluno com o setor de costura, como: 

- Controle da máquina (prática individual de controle do pedal);  

- Costura em papel (prática individual);  

- Costura em retalhos de couro;  

- Etapas de fabricação de um calçado;  

- Tipos de costura (ponto fixo, corrente, zig-zag, overlock);  

- Particularidades de uma costura (debrum simples, debrum italiano, debrum francês, virado, 

bordado, costura manual, costura dupla, nervura);  

- Máquinas (tipos, recursos, dispositivos, regulagens, limpeza, noções de manutenção;  

- Agulhas (Tipos, aplicações, resultados);  

- Linhas (tipos , propriedades, relação linha - agulha);  

- Prática individual de costura de calçados (diversas máquinas);  

- Orientação profissional e cidadania.  

 

5 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

5.1. Os cursos devem ocorrer de maneira presencial, em prédio a ser indicado pelo município de 

Agudo, no turno da noite (18h às 22h), de segunda a quinta-feira, com duração de 80 horas. 

5.2. A execução dos serviços deverá ser realizada de 03/03/2022 a 06/04/2022. 

  5.3. Serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste objeto; 

  5.4. Todos os encargos relacionados às atividades presenciais, tais como deslocamento, 

alimentação e hospedagem, ficarão por conta da contratada. 

5.5. As atividades presenciais estarão sujeitas a análise dos protocolos da bandeira vigente no 

Estado do Rio Grande do Sul, conforme o modelo de Distanciamento Controlado do Estado, no que tange 

a pandemia Covid-19. 

 

6 – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

6.1. O Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, 

suportará as despesas decorrentes do presente processo, sendo que o município pagará o valor total de R$ 

7.739,24 (sete mil e setecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos em 02 (duas) 

parcelas de igual valor, sendo a primeira com vencimento no dia 15/03/2022 e a segunda parcela com 

vencimento no dia 13/04/2022, mediante a apresentação da nota fiscal, sem qualquer forma de reajuste, 

mediante depósito bancário na conta corrente indicada pelo SENAI/RS; 
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6.2. Caso ocorra atraso do pagamento por parte do Município, incidirá sobre o valor em atraso o 

percentual de 1% (um por cento), a cada 30 (trinta) dias; 

6.3. Serão processadas as retenções, na forma da lei. 

 

7 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

  As atividades deverão ser desenvolvidas no período de 03/03/2022 a 06/04/2022. 

 

8 - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. Encaminhar à Contratada, antes do início do curso, a relação dos participantes e as fichas de 

inscrição; 

8.2. Encaminhar ao curso, somente colaboradores/participantes, que atendam aos pré-requisitos 

especificados na proposta da Contratada; 

8.3. Ceder local para as aulas teóricas (sala de aula);  

8.4. Comunicar aos participantes quanto à data, horário e local da realização do curso. 

 

9 – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Disponibilizar técnico/docente capacitado que atenda às competências necessárias para o 

desenvolvimento das atividades; 

9.2. Fornecer material didático e/ou materiais complementares, bem como insumos para as aulas 

práticas; 

9.3. Fornecer kit aluno (pasta, bloco e caneta);  

9.4. Verificação prévia do local e instalação do maquinário para as aulas práticas; 

9.5. Certificar os alunos concluintes que tiverem aproveitamento superior a 80% e frequência 

mínima de 75%, conforme a metodologia da Contratada. 
 

10 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores fixados no item 6 do presente processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º 

do artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

11 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e 

posteriores alterações.  

 

12 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
12.1. O recebimento dos serviços será efetuado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Cultura e Turismo, por meio de sua Secretária Srta. Djulia Regina Ziemann. 

12.2. A fiscalização da execução dos serviços será efetuada pela Secretária de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo, Srta. Djulia Regina Ziemann e pelo Procurador Jurídico Sr. Marcelo 

Kegler.  

 

13 – DA DOTAÇÃO E RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da seguinte dotação e recurso 

orçamentário: PJ 8956 – Recurso 001. 
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14 - FUNDAMENTO LEGAL:  
O presente processo encontra fundamentação legal no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei Federal 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações. 

 

Agudo, 28 de janeiro de 2022. 
 

 

     

            DJULIA REGINA ZIEMANN 
Secretária de Desenv. Econ., Cultura e Turismo 

      
 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

 

Agudo, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 
LUÍS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal  

 


