
LEI Nº 1.337, DE 22 DE MARÇO DE 2011.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR 
CONVÊNIO COM A ESCOLA PROFISSIONAL SENAI NEY 
DAMASCENO FERREIRA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS.  

Renato  Raupp  Ribeiro,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do  Rio 
Grande do Sul.

Faço saber,  em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município,  que a Câmara Municipal  de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio de prestação de 
serviços educacionais com a ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAI 
NEY  DAMASCENO  FERREIRA,  inscrita  no  CNPJ  nº  03.775.069/0033-62, 
conforme minuta de convênio em anexo.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
do Orçamento vigente,  junto à Secretaria Municipal  da Juventude,  Cultura, 
Turismo e Esportes.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 22 de março de 2011.

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento



CED 001/034/2011 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CONTRATADA: 
A  ESCOLA  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  SENAI  NEY  DAMASCENO 
FERREIRA,  inscrita  no  CNPJ  03.775.069/0033-62,  com  sede  na  Avenida  Plínio 
Gilberto Kroeff, Nº 401, bairro Distrito Industrial, no município de Gravataí, RS, neste 
ato  representada  por  seu  Diretor,  Sr.  MÁRCIO  SOARES  TORRES,  doravante 
denominada CONTRATADA. 

CONTRATANTE: 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  GLORINHA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
91.338.558/0001-37,  com  sede  na  Av.  Dr.  Pompílio  Gomes  Sobrinho  nº  23400, 
centro,  representada por seu Prefeito,  Sr.  RENATO RAUPP RIBEIRO, doravante 
denominada CONTRATANTE.

Pelo presente instrumento particular, os contraentes acima qualificados, contratam a 
prestação  de  serviços  educacionais  relativo  ao  desenvolvimento  dos  cursos 
conforme especificado na tabela abaixo e conforme  Proposta de Atendimento Nº 
013/2011- Reapresentação 01 de 16 de fevereiro de 2011, anexo a esse contrato, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CURSOS

ITEM CURSO C.H. PARTIC
POR

TURMA

LOCAL
DE

REALIZAÇÃO

PREÇO 
POR 

TURMA
01 METROLOGIA 40 15 GLORINHA – 100% 4.060,00

Contrapartida da PM: sala de aula para aulas teóricas/práticas.

02 LEITURA E INTERPRETAÇÃO 
DE DESENHO TÉCNICO 
MECÂNICO

80 15 GLORINHA – 100% 7.500,00

Contrapartida da PM: sala de aula para aulas teóricas/práticas.

03 AJUSTAGEM MECÂNICA 80 15 GLORINHA – 50%
SENAI – 50%

7.990,00

Contrapartida  da PM: sala de aula para aulas teóricas e transporte dos alunos ao SENAI 
Gravataí para realização das aulas práticas.

04 ELEMENTOS DE MÁQUINAS E 
MONTAGEM MECÂNICA

80 15 GLORINHA – 50%
SENAI – 50%

7.880,00

Contrapartida  da PM: sala de aula para aulas teóricas e transporte dos alunos ao SENAI 
Gravataí para realização das aulas práticas.

05 MECANICA DE 
REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA 
E AR CONDICIONADO

80 15 GLORINHA – 50%
SENAI – 50%

8.200,00

Contrapartida da PM: sala de aula para aulas teóricas e transporte dos alunos ao SENAI Porto 
Alegre para realizar as aulas práticas ou espaço físico e ponto de energia para instalação de 
Unidade Móvel de refrigeração.



06 ELETRICIDADE INDUSTRIAL 150 15 GLORINHA – 50%
SENAI – 50%

14.710,00

Contrapartida  da PM: sala de aula para aulas teóricas e transporte dos alunos ao SENAI 
Gravataí para realizar as aulas práticas.

07 OPERAÇÃO DE 
EMPILHADEIRA

40 15 GLORINHA – 100% 4.280,00

Contrapartida  da  PM:  sala  de  aula  para  aulas  teóricas,  empilhadeira,  espaço  físico  e 
acessórios para aulas práticas.

08 TELEMARKETING 40 15 GLORINHA – 100% 4.100,00

Contrapartida da PM: sala para aulas teóricas, Laboratório de Informática (Telecentro) com 
doze computadores.

09 PINTURA PREDIAL 60 15 GLORINHA – 100% 8.140,00

Contrapartida da PM: sala para aulas teóricas, espaço e estrutura para prática de pintura.

10 ASSENTADOR DE PLACAS 
CERÂMICAS - PISO E PAREDE

60 15 GLORINHA – 100% 8.640,00

Contrapartida  da  PM:  sala  para  aulas  teóricas,  espaço  e  estrutura  para  prática  de 
assentamento de placas cerâmicas.

11 ASSISTENTE DE VENDAS DE 
PEÇAS DO VESTUÁRIO

80 15 GLORINHA – 100% 7.310,00

Contrapartida da PM: sala para aulas teóricas/práticas.

12 INFORMÁTICA BÁSICA – 
LINUX, EDITOR DE TEXTO, 
PLANILHA ELETRÔNICA, 
APRESENTAÇÃO 
ELETRÔNICAE INTERNET.

80 16 GLORINHA – 
100%

14.620,00

(2 turmas)

Contrapartida  da  PM:  Laboratório  de  Informática  (Telecentro)  com  doze  computadores, 
Sistema Operacional Linux e Aplicativos.

13 INFORMÁTICA BÁSICA – 
LINUX, EDITOR DE TEXTO, 
PLANILHA ELETRÔNICA, 
APRESENTAÇÃO 
ELETRÔNICAE INTERNET.

100 16 GLORINHA –
100%

35.207,00

(4 turmas)

Contrapartida  da  PM:  Laboratório  de  Informática  (Telecentro)  com  doze  computadores, 
Sistema Operacional Linux e Aplicativos.

14 INFORMÁTICA – Desenho 
Assistido por Computador - 
AutoCAD

100 16 GLORINHA – 30%
SENAI – 70%

8.780,00

Contrapartida da PM: sala para aulas teóricas e transporte dos alunos ao SENAI Gravataí.

15 INFORMÁTICA – Desenho 
Assistido por Computador - 
SólidWORKS

100 16 GLORINHA – 30%
SENAI – 70%

8.780,00

Contrapartida da PM: sala para aulas teóricas e transporte dos alunos ao SENAI Gravataí.

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 150.197,00



PRIMEIRA  –  O  calendário  de  realização  dos  cursos  (período  e  horário)  será 
elaborado em conjunto com os técnicos da contratante e do contratado, de acordo 
com o prazo de execução do projeto que é de 04/04/2011 a 23/07/2011.

§  1º: Compete à CONTRATADA a responsabilidade de formular e implementar o 
processo ensino-aprendizagem, em conformidade com as condições e critérios de 
sua avaliação, constantes no seu Regimento ou Projeto Pedagógico ou respectivo 
Plano de Curso, submetendo-os ao prévio conhecimento do CONTRATANTE, que 
ora declara conhecê-los e aceitá-los.

§ 2º:  Para fazer jus à certificação, a CONTRATANTE compromete-se a atender a 
regulamentação do SENAI-RS no tocante ao aproveitamento, cujo mínimo é de 80% 
(oitenta por cento) e freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária do curso;  salvo em cursos regidos por legislação específica, ou firmados 
através  de  convênios/termos  de  cooperação,  onde  se  estabeleçam  percentuais 
diferenciados ou aqueles  constantes no seu Regimento ou Projeto Pedagógico ou 
respectivo Plano de Curso.
 
§ 3º:  O  CONTRATANTE  se  obriga  apresentar  a  documentação  exigida  para 
matrícula e ingresso do candidato no curso, com cinco dias antes do início do curso.

§ 4º: Compete a CONTRATANTE recrutar e selecionar os alunos de acordo com os 
pré-requisitos: alunos maiores de 16 anos e com 5ª Série do Ensino Fundamental 
(mínimo). Compete, também, à CONTRATANTE, selecionar alunos suplentes para 
substituir  alunos  evadidos  até  15%  da  carga  horária  do  curso.  O  índice  de 
freqüência/faltas, o índice aprovação/reprovação e o índice de conclusão/evasão dos 
alunos  nos  cursos  não  interferem  no  preço  e  condições  estabelecidas  nesse 
contrato.

SEGUNDA –  O valor total, referente à realização dos cursos, objeto do presente 
contrato é de R$ 150.197,00 (Cento e cinqüenta mil, cento e noventa e sete reais), a 
ser  pago  conforme  o  curso  realizado,  com  vencimento  para  15  dias  após  a 
realização, mediante apresentação de Nota Fiscal e Boleto Bancário e a respectiva 
entrega dos certificados dos alunos aprovados.

TERCEIRA  –  Os  valores  aqui  ajustados  destinam-se  à  cobertura  dos  serviços 
relativos à carga horária normal, constante do planejamento da contratada, sendo 
que eventuais atividades extraordinárias, terão seus valores fixados na oportunidade 
de sua ocorrência.

QUARTA –  Na hipótese de impontualidade do pagamento de qualquer parcela, o 
valor será atualizado monetariamente pelo IGPM, ou outro índice oficial que venha a 
substituí-lo, considerada a data do vencimento até o efetivo pagamento, acrescido 
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), 
sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

§ 1º: A  renúncia  ou  desistência  do  curso  objeto  deste  contrato,  de  parte  da 
CONTRATANTE, terá a seguinte implicação:



No caso de renúncia não notificada com antecedência mínima de 15 dias, antes do 
início do curso, incidirá multa indenizatória correspondente a 20% (vinte por cento) 
do valor do respectivo curso, especificado na  proposta de atendimento, referida 
nesse contrato.

§ 2º: O CONTRATANTE inadimplente deverá quitar sua dívida para celebrar outros 
contratos  desta  natureza,  bem  como  para  solicitar  a  prestação  de  serviços  em 
qualquer Unidade Operacional do SENAI-RS.

QUINTA –  Fica eleito o foro da comarca de Porto Alegre, RS, para conhecer de 
qualquer questão originada do presente contrato.

Estando,  assim,  de  pleno  e  comum  acordo,  os  contraentes  firmam  o  presente 
instrumento,  em  3  (três)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença  de  duas 
testemunhas, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Gravataí, 22 de março de 2011.

MÁRCIO SOARES TORRES
Diretor da Unidade
CPF 590.182.910-72

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF 229.897.900-63

Testemunha 01

João Batista Félix da Silva
CPF 323.977.040-72
Relações de Mercado

Testemunha 02

Carlos Leonardo Vargas Carvalho
CPF 010.639.530-06
Sec.. Mun. da Juventude


