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PROCESSO LICITATÓRIO n° 110/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 38/2021
ORIGEM: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FILOMENA RABELO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL

FUNDAMENTAÇÃO LEI 8.666/93

TERMO DE REFERÊNCIA

*(01) Objeto:
Contratação do SENAI para promover, aos alunos do período integral, a oportunidade de

iniciação profissional em cursos destinados a formação inicial para o mundo do trabalho.

Cursos a serem ofertados: Eletricidade Básica, Mecânica Básica, Montagem e Manutenção

de Computadores, Criatividade, Inovação e Empreendedorismo.

*(02) Motivação/Justificativa:
O SENAI, o qual tem por objetivo estimular a inovação industrial por meio da educação,

consultoria, pesquisa aplicada e serviços técnicos e tecnológicos, que são decisivos para a

competitividade das empresas.

Em vista da conclusão da obra da nova escola municipal, a qual permite ao estudantes o

estudo em ensino integral, tem-se a necessidade da contratação do SENAI, para possibilitar

a promoção da iniciação profissional aos alunos, oferecendo cursos destinados a formação

inicial dos mesmos.

Tal capacitação visa possibilitar aos estudantes ter contato com diversas áreas, buscando

despertar o interesse destes para uma profissão, pois isso permite aos jovens identificar

suas aptidões e buscar novas oportunidades de formação profissional.

*(03) Fornecedor:
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Dentre as necessidades que se busca contemplar com a contratação, denota-se que o

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial supre demanda buscada pela

Secretaria Municipal de Educação, pois este oferece uma ótima oportunidade para que

jovens e adultos possam investir na própria carreira.

A empresa SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, com sede

na Rua Frei João, n. 400, Centro, cidade de Luzerna/SC, CEP: 89.609-000, regularmente

inscrita no CNPJ sob o nº 03.774.688/0010-46, no valor de R$ 133.380,00 (cento e trinta e

três mil, trezentos e oitenta reais), para atender 05 (cinco) turmas, no período de fevereiro a

dezembro de 2022.

*(04) Razão da escolha do fornecedor
Justifica-se tal procedimento considerando a natureza do órgão a ser contratado que é o

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, que apoia áreas

industriais por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços como

assistência ao setor produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação

tecnológica.

O SENAI foi criado em 1942, teve seu Regimento aprovado pelo Decreto Federal nº

494/1962 alterado pelo Decreto nº 6.635 de 05 de novembro de 2008, o que nos fornece

segurança quanto a contratação, pela vasta experiência e tempo de atuação no mercado.

*(05) Fundamentação legal
Dentre as hipóteses de dispensa de licitação arroladas pela norma pode-se cogitar a

possibilidade de contratação direta do SENAI pela Administração Pública com fundamento

no art. 24, XIII, o qual prescreve:

Art. 24. É dispensável a licitação:

...

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
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institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso,

desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins lucrativos;

Da análise do texto legal reproduzido depreende-se que os requisitos exigidos para a

configuração dessa hipótese são os seguintes: a) que a contratada seja uma instituição

brasileira sem finalidade lucrativa e detenha, na sua área de atuação, inquestionável

reputação ético-profissional; b) que a instituição possua como finalidade precípua a

pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, ou, ainda, que seja dedicada à

recuperação social do preso; e c) que o objeto da contratação esteja voltado a uma dessas

atividades.

*(06) Especificações dos cursos
CURSO/MÓDULO: ELETRICIDADE BÁSICA
CARGA HORÁRIA: 30 horas.

OBJETIVO: Oportunizar aos jovens a experimentação na área da elétrica através de

montagens de circuitos elétricos básicos com tensão entre 6v e 220v sob a supervisão de

profissional qualificado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Eletricidade básica;

Grandezas elétricas;

Circuitos elétricos básicos;

Corrente contínua e alternada;

Instalações elétricas residenciais;

CURSO/MÓDULO: MECÂNICA BÁSICA
CARGA HORÁRIA: 30 horas.

OBJETIVO: Oportunizar aos jovens a experimentação na área da mecânica industrial,

através de atividades de ajustagem mecânica básica com utilização de ferramentas manuais,

sob a supervisão de profissional qualificado.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Operações de ajustagem:

Corte utilizando ferramentas manuais;

Furação;

Dobra;

Limagem;

Traçagem.

Instrumentos de medição:

Régua graduada.

Traçador de altura;

CURSO/MÓDULO: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
CARGA HORÁRIA: 30 horas.

OBJETIVO: Oportunizar aos jovens a experimentação na área de manutenção e suporte em

informática, através de atividades para avaliação, prevenção e/ou correção de problemas

básicos relacionados a computadores e redes de computadores, sob a supervisão de

profissional qualificado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Conceitos de manutenção de hardware e software;

Instalação e configuração de Sistemas

Operacionais;

Fundamentos de redes de computadores;

CURSO/MÓDULO: CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
CARGA HORÁRIA: 30 horas.

OBJETIVO: Oportunizar aos jovens a experimentação no empreendedorismo com foco na

inovação, utilizando ferramentas de gestão e inovação, sob a supervisão de profissional

qualificado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Empreendedorismo: conceitos e características;
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Ferramentas da inovação;

Elaboração de Plano de Negócios;

Mapa de Modelo de Negócios (Canvas).

*(07) Prazo, local e condições de entrega ou execução
O objeto contratado deverá ser entregue de segunda a sexta feira, sendo uma turma por

período, entre os meses de fevereiro a dezembro de 2022, no endereço da contratada, para

alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental indicados pela Secretaria Municipal de

Educação.

*(08) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail – Gestor e Fiscal do Contrato
O objeto contratado será acompanhado e fiscalizado pela Secretária de Educação - Soraya

Aparecida Boesing Juchem .

* (09) Condições e prazos de pagamento
O pagamento será realizado mediante Nota Fiscal a ser emitida para o PREFEITURA

MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, Praça Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias - SC, CNPJ

nº 82.777.251/0001-41.

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente após o recebimento

da nota fiscal importando os valores conforme proposta apresentada e conferência do objeto

entregue.

* (10) Dotação Orçamentária
Sendo que para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, serão

empregadas as dotações orçamentárias próprias, do orçamento vigente para 2022:

06.02.2.446.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001

* (11) Valor
O investimento para pagamento do objeto contratado é de R$ 26.676,00 (vinte e seis mil,

seiscentos e setenta e seis reais) por turma contratada, perfazendo um valor total de
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R$ 133.380,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais) a serem pagos em 10

parcelas de R$ 13.338,00 (treze mil, trezentos e trinta e oito reais) que serão pagas de

março a dezembro de 2022.

O valor contratado fica dentro do valor estimado pela Secretaria, e ainda, a proponente

possui habilitação jurídica e regularidade fiscal, tudo de acordo com os documentos juntados

aos autos.

* (12) Obrigações da contratante
Fornecer ao SENAI toda a documentação exigida para efetivação da matrícula dos alunos,

no prazo máximo de 10 (dez) dias do início do curso;

Mobilizar a participação do aluno nas atividades educativo-pedagógicas do programa em

que estiver matriculado, de acordo com o cronograma apresentado pelo SENAI;

Formar turma (s) de alunos conforme número estipulado;

Fornecer o transporte e o acompanhamento dos alunos até o SESI/SENAI;

Transporte e alimentação dos alunos para realização do curso.

* (13) Obrigações da contratada
Realizar a gestão técnica, pedagógica e administrativa;

Disponibilizar equipe qualificada para o desenvolvimento metodológico;

Disponibilizar infraestrutura adequada;

Realizar a manutenção de infraestrutura completa no espaço onde ocorre o programa;

Providenciar materiais de consumo e didático-pedagógicos;

Promover a formação inicial, continuada e em serviço do profissional contratado;

Realizar controle de frequência dos alunos de acordo com a proposta do programa;

Apresentar relatório à contratante, contendo o movimento do período, no que se refere à

frequência e ao desempenho dos alunos;

Fornecer Certificado de Conclusão ao aluno que atender aos requisitos de certificação.

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do

contrato;
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Entregar o objeto de acordo com o disposto no presente processo.

* (14) Prazo de Vigência do Contrato
Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo

claramente as obrigações das partes que compõem o presente procedimento licitatório, a

vigência da obrigação perdura até dezembro de 2022, o qual será assegurado mediante

contrato firmado entre as partes.

Treze Tílias/SC, dia 30 de novembro de 2021

___________________

Rudi Ohlweiler
Prefeito

___________________

Soraya Aparecida Boesing Juchem
Secretária de Educação
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