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PROPOSTA DE ATENDIMENTO Nº COT-67792-X1N5N9 Versão Nº: 1 

Nome da Contratante: AGUDO PREFEITURA 

Nome do Contato: DJULIA ZIEMANN  

Telefone: (55) 99735-2519 Email: djuliasedectagudo@gmail.com 

Conforme solicitado, encaminhamos proposta para prestação do(s) serviço(s) relacionado(s) no campo Objeto da Proposta com a(s) 

correspondente(s) condição (es) técnico-financeiras. Em caso de aceitação dos termos apresentados neste documento, solicitamos a assinatura no 

campo Aceite. 

OBJETO DA PROPOSTA 

BASICO EM COSTURA DE CALCADOS 80H 

INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO 

Local de execução: Realização na estrutura física da Contratada com Parceria de Empresa 

Turnos: Noite 

Carga Horária: 80 Horas 

Dia e Horário de Atendimento: A combinar - De Segunda-feira a Quinta-Feira (Das 18h às 22h) 

Número de Alunos/Participantes/Funcionários: 10 

Frequência Mínima: 75 % 

Público Beneficiado: Colaboradores 

DETALHAMENTO DO PRODUTO 

Familiarização do aluno com o setor de costura, 

- 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. 

 

Idade Mínima: 18 anos 

Grau de Instrução: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Aproveitamento Mínimo: 80% 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Encaminhar a CONTRATADA, antes do início do curso, a relação dos participantes e as fichas de inscrição;  

Encaminhar ao curso, SOMENTE colaboradores/participantes, que atendam aos pré-requisitos especificados nesta proposta;  

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

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

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Disponibilizar técnico/docente capacitado que atenda às competências necessárias para o desenvolvimento das atividades; 

Fornecer material didático e/ou materiais complementares, bem como insumos para as aulas práticas; 

Fornecer Kit aluno (pasta, bloco e caneta); 

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

Certificar os alunos concluintes que tiverem aproveitamento superior a 80% e frequência mínima de 75%, conforme a metodologia da 

CONTRATADA. 
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ASPECTOS JURÍDICOS 

A presente relação se extinguirá pelo adimplemento das obrigações; podendo ser: (a) resilido, mediante comunicação escrita ao outro contraente, 

com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, ou (b) resolvido por inadimplemento de qualquer das condições, respondendo o infrator pelas 

perdas e danos a que der causa. 

Quando houver benefício financeiro concedido à CONTRATANTE e descrito na presente proposta, este poderá ser suspenso quando do 

descumprimento das obrigações previstas nos documentos vinculados a presente relação. 

A CONTRATADA se compromete a assegurar a confidência e sigilo dos dados coletados, zelando para que as informações e os resultados, sejam 

fornecidas, exclusivamente, à CONTRATANTE.  

A CONTRATADA ficará desonerada do sigilo dos resultados, nos casos em que a divulgação for inerente ao serviço contratado.  

CONDIÇÕES COMERCIAIS 

PRODUTO: BASICO EM COSTURA DE CALCADOS 80H 

Cod. Produto: 100570630044678 

Qtde: 1 Turma 

Unidade de Medida: Un 

Valor Total Líquido: R$ 7.739,24  

Condições de Pagamento:  

Nº parcela Dt. vencimento Valor 
1 15/03/2022 R$ 3.869,62 
2 13/04/2022 R$ 3.869,62 

 

Unidade (Vendedora): SENAI SANTA MARIA  

CNPJ (Vendedora): 03.775.069/0040-91 

 

O documento padrão de cobrança para efetuar o pagamento é o boleto bancário, quando o(s) pagamento(s) for(em) realizado(s) através de 

depósito bancário e para evitarmos distorções na identificação do mesmo, solicitamos que seja encaminhado um email para o endereço 

contasreceber@fiergs.org.br do Contas a Receber da FIERGS com a identificação do cliente depositante (Razão Social e CNPJ), o valor do 

depósito de cada boleto(s), número do(s) boleto(s), número da nota fiscal e o vencimento. 

INVESTIMENTO TOTAL 

Pela prestação do(s) serviço(s) citado(s) acima a CONTRATANTE fará um investimento total de R$ 7.739,24 (SETE MIL E SETECENTOS E 

TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O serviço previsto na presente proposta ocorrerá no período de 03/03/2022 a 06/04/2022. 

 

 

___________________________________________________  _____________________________________________________ 

Tiago Henrique Jank      Juliano da Silva Pereira 

Telefone: (51) 99379 4771      Telefone: (51) 99260 2026 

E-mail: tiago.jank@fiergs.org.br     juliano.pereira@senairs.org.br 

Cargo: Agente de Relações com o Mercado    Cargo: Gerente de Operações II 

 

Validade da proposta: 30 dias após a data de emissão. 

Data de emissão da proposta: 27/01/2022 16:18 

ACEITE 

Razão Social da Conta: AGUDO PREFEITURA  

CNPJ da Contratante: 87.531.976/0001-79 

Endereço: TIRADENTES nº: 1625 - AGUDO - RS - BRASIL - CEP 96540000 

 

Estamos de acordo com a Proposta de Atendimento ao Cliente da CONTRATADA, que após ser assinada passa a ter valor contratual.  

Caso houver a alteração de qualquer dos itens da presente Proposta, este documento deverá ser substituído.  

Sendo assim, ficam revogadas desde já, as revisões anteriores desta Proposta de Atendimento. 

 

Data: ____/____/_________  

 

Assinatura e Carimbo_____________________________________________________________________________________________ 
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