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REQUISIÇÃO DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

 

REQUISIÇÃO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, 

PARA CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA VISANDO MERCADO DE TRABALHO NO RAMO DA 

CONFECÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 19, I DA LEI MUNICIPAL Nº 1.823/2014. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, 

justifica-se o presente certame através de dispensa de licitação com fulcro no artigo 24 “caput”: 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 

ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a 

contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; 

 

JUSTIFICATIVA – Tratando-se de instituição brasileira e sem fins lucrativos o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI, possui grande renome nacional pelo desenvolvimento de cursos de 

capacitação, sendo que em relação ao valor o mesmo encontra-se compatível com o praticado no mercado. 

 

Sendo então que o objeto do presente contrato é a CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA VISANDO 

MERCADO DE TRABALHO NO RAMO DA CONFECÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 19, I DA 

LEI MUNICIPAL Nº 1.823/2014, pela CONTRATADA, os serviços prestados serão conforme conteúdo 

programático abaixo: 

 

 Costura básica 56h: 

 - Higiene e segurança: cuidados pessoais, postura na máquina; 

 - Conhecimento de máquinas: ligar e desligar, nomenclatura, acionar e controlar o pedal da máquina; 

 - Agulhas: nomenclatura, tipos, troca de agulha; 

 - Passamentos de fios e regulagem de pontos; 

 - Domínio de máquinas de costura, equipamentos, dispositivos e aparelhos;  

 - Confecção de artigos diversos. 

 

 Noções de modelagem 24h: 

 - Materiais e equipamentos utilizados na modelagem plana manual; 

 - Anatomia humana e ergonomia aplicada ao vestuário; 

 - Tabelas de medidas do corpo humano (normas técnicas); 

 - Elasticidade do tecido de malha; 

 - Bases em malha: camiseta, calça; 

 - Graduação de moldes; 

 - Formas de corte das peças; 

 - Costura de protótipos para avaliação do caimento. 

 

DO PREÇO: Informamos que o valor total a ser pago ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI pelos serviços objeto do presente Contrato será de R$ 20.484,50 (vinte mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e cinquenta centavos). 

 

Irineópolis (SC), 28 de outubro de 2021. 

 

RODRIGO ANTONIO JURCK 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 


