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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2019  
PROCESSO Nº 982/2019 

 
OBJETO – Contratação do SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, para prestação de serviços visando a implantação do Núcleo de Pesquisa e Treinamento 
em Tecnologias Abertas – CTV-NUTAB, considerando a revogação da dispensa de licitação nº 109, de 
14/10/2019, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI 

CNPJ: 03.776.284/0001-09 

LOTE 01 -  IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO CVT-NUTAB 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70154 Elaboração de conteúdo para Workshops na cidade, 
para apresentação nas Instituições de Ensino Superior 
(IES) para sensibilização sobre a operação do 
CVT_NUTAB e atração de alunos para participação no 
treinamento para o processo seletivo; Elaboração de 
conteúdos que deverão ser ministrados para processo 
seletivo, dentro das dependências do CVT-NUTAB, para 
alunos das IES que se envolverem com as iniciativas de 
pesquisa; Alinhar conhecimentos necessários a serem 
considerados para a execução de pesquisa vinculada as 
linhas de pesquisa propostas para as áreas de 
concentração. Conhecimentos estes descritos em artigos 
acadêmicos para apresentação de projeto com no 
mínimo seis páginas e no máximo 12 páginas de acordo 
com template padrão; Carta convite a ser utilizada junto 
às IES, para que seja apresentada aos alunos a iniciativa 
do CVT-NUTAB; Modelo para descrição de proposta 
para pesquisa. Conforme segue: 
 
Workshops Tecnológicos de Inovação.  
 
Eixo: Sensibilização e captação de pesquisadores para 
participação no processo seletivo do CVT – NUTAB.  
 
Ação: Aplicação de Workshop com carga horária de 02 
horas em 04 IES na cidade de Francisco Beltrão.  

4,00 SERVIÇO 500,00 2.000,00 

2 70155 Treinamentos aos alunos das IES para participação do 
processo seletivo no CVT – NUTAB. 
 
Eixo: Treinamento das metodologias de brainstorming, 
CANVAS e PITCH, para nivelamento de participantes 
nas linhas de pesquisa.  
 
Ação: 08 turmas de treinamento, com carga horária de 
04 horas, com vagas para até 30 alunos por turma.  

8,00 SERVIÇO 1.000,00 8.000,00 

3 70156 Treinamentos aos alunos das IES para participação do 
processo seletivo Treinamentos aos alunos das IES para 
participação do processo seletivo Eixo: Treinamento de 
metodologia de pesquisa para desenvolvimento de artigo 
acadêmico para apresentação de projeto (critério para 
classificação dos pesquisadores). 
 
Ação: 08 turmas com carga horária de 02 horas e vagas 
para até 30 alunos por turma.  

8,00 SERVIÇO 750,00 6.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 01 

 
16.000,00 

Lote: 2 - SELEÇÃO DE PESQUISADORES - PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PESQUISADORES QUE 
ATUARÃO NA IMPLANTAÇÃO DO CVT-NUTAB, ASSIM COMO A RELAÇÃO DOS SELECIONADOS 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70157 Processo seletivo – 1ª Etapa.  Eixo: Classificação dos 
pesquisadores, a partir da avaliação de artigo 
acadêmico. Ação: Seleção dos candidatos na primeira 
etapa, com avaliação de artigo acadêmico com nota de 

1,00 SERVIÇO 6.000,00 6.000,00 
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corte e direcionamento de linha de pesquisa.  

2 70158 Processo Seletivo – 2ª Etapa.  Eixo: Seleção final, pela 
avaliação do PITCH, de 10 pesquisadores que farão 
parte dos itens 3, 4, 5, 7 e 8 do presente termo de 
referência. 
 
Ação: Etapa final do processo seletivo, com avaliação da 
apresentação em formato de PITCH e divulgação dos 
pesquisadores selecionados.  

1,00 SERVIÇO 6.000,00 6.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 02 

 
12.000,00 

Lote: 3 - TREINAMENTO DOS PESQUISADORES PARA DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS - DESENVOLVIMENTO 
DE TREINAMENTOS AOS PESQUISADORES 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70159 Desenvolvimento de treinamento para pesquisadores.  
Eixo: Capacitação de pesquisadores para realização de 
pesquisa aplicada.  
 
Ação: Treinamento Com carga horária de 60 horas para 
planejamento e documentação de um projeto, análise de 
viabilidade econômica de um projeto, especificação 
técnicas de projeto e gerenciamento de projetos.  

1,00 SERVIÇO 15.000,00 15.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 03 

 
15.000,00 

Lote: 4 - PLANO DE ATUAÇÃO DO CVT-NUTAB EM EVENTOS DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS, 
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PESQUISAS CORRENTES; ARTIGO EM REVISTA TÉCNICA, PARA APRESENTAR 
A INICIATIVA DO CVT-NUTAB 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70160 Plano de atuação em eventos, feiras e publicações.  
Eixo: Apresentação dos projetos de pesquisa em 
eventos, feiras tecnológicas e publicações do artigo.  
 
Ação: Ações de direcionamento para apresentação em 
eventos e publicação dos artigos das pesquisas 
desenvolvidas no CVT – NUTAB fiquem em evidência. 
Com Uma publicação e uma apresentação por projeto.  

4,00 SERVIÇO 4.000,00 16.000,00 

2 70161 Apresentação dos projetos em desenvolvimento para 
empresários locais. Eixo: Apresentação dos projetos em 
desenvolvimento para empresários locais, em reuniões 
da classe empresarial, associações e instituições de 
ensino. 
 
Ação: Promoção de 4 reuniões para Apresentação dos 
projetos em desenvolvimento.  

4,00 SERVIÇO 1.000,00 4.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 04 

 
20.000,00 

Lote: 5 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL PARA ORIENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS PESQUISAS E 
SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COM PROPOSIÇÃO DE PLANO DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA PARA EMPRESAS 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70162 Acompanhamento e monitoramento mensal para 
Orientação e validação das  pesquisas.  
 
Eixo: Orientação das pesquisas, para avaliar a validação 
e possíveis ajustes de sua aplicabilidade.  
 
Ação: Realizar o acompanhamento mensal do 
desenvolvimento das pesquisas, orientando os 
pesquisadores em relação à aplicabilidade dos projetos. 
Orientar a proposição de plano de transferência de 
tecnologia para empresas. Será realizado o 
acompanhamento das pesquisas do 6º ao 18º mês, 
sendo documentado com um relatório mensal para cada 
pesquisa.  

12,00 SERVIÇO 3.000,00 36.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 05 

 
36.000,00 

Lote: 6 - TREINAMENTO PARA A PREPARAÇÃO DOS PESQUISADORES PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS QUE SERÃO 
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REPASSADOS À COMUNIDADE 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70163 Desenvolvimento de treinamento para atuação dos 
pesquisadores na aplicação dos cursos. 
 
Eixo: Desenvolver competências e conhecimentos para 
capacitar os pesquisadores na aplicação dos cursos para 
a comunidade.  
 
Ação: Capacitar pedagogicamente e tecnicamente, com 
um Curso de 40 horas, os pesquisadores e estagiários 
para o desenvolvimento de cursos que atendam às 
necessidades da comunidade e multipliquem o 
conhecimento tecnológico adquirido.  

1,00 SERVIÇO 20.000,00 20.000,00 

 
TOTAL DO LOTE 06 

 
20.000,00 

Lote: 7 - SISTEMATIZAÇÃO DA METODOLOGIA DOS CURSOS A SEREM REPLICADOS PELO CVT-NUTAB 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1 70164 Elaboração de conteúdos que deverão ser ministrados 
para formação de mão de obra na região de abrangência 
do CVT-NUTAB. A primeira turma deste processo terá os 
conteúdos ministrados pelo representante da contratada 
em conjunto com os pesquisadores do CVT-NUTAB. As 
turmas seguintes serão aplicadas exclusivamente pelos 
pesquisadores, que passarão a atuar paralelamente 
como multiplicadores do conhecimento adquirido, 
estagiários da interveniente. Conforme segue:  
 
Metodologia dos cursos a serem replicados.  
 
Eixo: Formar os conteúdos, de acordo com as linhas de 
pesquisa.  
 
Ação: Desenvolver os conteúdos de cursos, que 
atendam às necessidades da comunidade, para o 
desenvolvimento das tecnologias e estejam direcionados 
às linhas de pesquisa. (No mínimo um curso por linha de 
pesquisa).  

1,00 SERVIÇO 7.250,00 7.250,00 

2 70165 Operacionalização dos cursos.  Eixo: Aplicação dos 
cursos pela contratada. 
 
Ação: Desenvolvimento e aplicação da primeira Turma 
do processo por um representante da contratada.  

1,00 SERVIÇO 2.000,00 2.000,00 

3 70166 Operacionalização dos cursos.  Eixo: Aplicação dos 
cursos pelos pesquisadores.  
 
Ação: Aplicação dos cursos formatados, pelos 
estagiários (pesquisadores). (17 turmas para 
sensibilização + 144 oficinas). Será realizado 2 cursos 
por mês, a partir do 9º mês de execução do projeto, para 
até 30 pessoas, e 16 oficinas de sensibilização em 
tecnologia aberta por mês, a partir do 9º mês da 
execução do projeto, para até 40 alunos.  

17,00 SERVIÇO 750,00 12.750,00 

 
TOTAL DO LOTE 07 

 
22.000,00 

VALOR TOTAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 141.000,00 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93. 
Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são os mínimos necessários para 

assegurar que a contratação se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e ainda, 
assegurar o gasto racional dos recursos públicos. 

A solicitação apresentada no presente termo para Dispensa de Licitação se faz necessária e essencial para 
viabilizar a Implantação do Núcleo de Pesquisa e Treinamento em Tecnologias Abertas – CVT – NUTAB.  

No que se refere ao termo, o mesmo foi construído através do estudo e plano de trabalho para o projeto 
cadastrado no Ministério de Ciência e Tecnologia. 

A presente solicitação de contratação da Instituição oficial SESI/SENAI na forma de dispensa de licitação, 
prende-se ao fato de tratar-se de uma Instituição Oficial, com excelente conhecimento da área e por estar inserida a nível de 
Brasil para o treinamento industrial e qualificação de profissionais para o mercado de trabalho, de forma que possam 
desempenhar bem as atividades para as quais foram contratados. Pelo fato de que a Instituição detém performance 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 4 
 

tecnológica da informação e da automação industrial. 
Constitui-se objeto deste termo de referência a contratação de empresa através de Dispensa de licitação, para 

implementar e acompanhar as atividades do CVT/NUTAB, para o desenvolvimento/pesquisa de projetos com base em 
ambientes e tecnologias livres e abertas, conforme metas estabelecidas abaixo: 

  
META 01 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
A meta 01 visa realizar no mínimo 04 pesquisas aplicadas para atender demandas por tecnologias que 

solucionem questões do Arranjo de Tecnologia da Informação do Município, indicadas pela Governança do CVT-NUTAB. 
– Implantar o CVT-NUTAB por meio do desenvolvimento de competências científicas, técnicas e tecnológicas; 
– Incentivo ao empreendedorismo; 
– Considerar as seguintes áreas de concentração, já que foram avaliadas pelos patrocinadores do projeto 

como prioritárias e alinhadas com sua missão. 
– Mobilidade Informática; 
– Segurança em TI e Comunicações; 
– Ferramentas de produtividade; 
– Gestão da infraestrutura de TI e de Comunicações; 
– Colaboração, gestão de conteúdos e softwares sociais; 
– Gestão corporativa (Processos, Projetos, Estratégias, ERPs); 
– Plataforma de desenvolvimento de software; 
– Software embarcado e tecnologias de automação; 
– Orientação técnica aos Analistas, Pesquisadores, Estagiários e aos Projetos que serão desenvolvidos no 

CVT-NUTAB; 
 
META 02 – EDUCAÇÃO 
 
A meta 02 visa à consolidação dos conhecimentos desejados pelo CVT-NUTAB, com foco no desenvolvimento 

regional e inclusão socioprodutiva. A saber: 
  
– Capacitação e treinamento para os pesquisadores que venham a integrar o CVT-NUTAB, mediante 

aprovação de seus projetos pela Governança, que deverá ser formado para aprovar as demandas de pesquisas, bem como 
acompanhar o andamento e o progresso dos pesquisadores; 

– Definição e aplicação de metodologias para gestão do conhecimento, bem como a elaboração de 
documentação dos processos de gestão; 

– Articulação com as Universidades da região, para a melhoria das grades dos cursos voltados a TI, 
agregando software livre e tecnologias abertas; 

– Preparação dos pesquisadores e estagiários da Interveniente para desenvolvimento dos cursos de educação 
profissional e tecnológica a serem desenvolvidas pelo CVT-NUTAB; 

 
A Educação profissional e tecnológica se dará por meio dos cursos de iniciação profissional, serão promovidos 

06 cursos a cada trimestre, a partir do 9º mês de projeto. Totalizando 18 cursos para 20 participantes, ao final dos dois anos 
de projeto, serão formados 360 participantes. 

O CVT-NUTAB irá realizar semanalmente atividades de sensibilização para Tecnologias Abertas, destinadas 
aos últimos anos do ensino fundamental e para os Colégios de  

ensino médio. Serão 2 oficinas semanais, para 20 participantes. Totalizando 144 oficinas, nas quais serão 
atendidas um total de 2880 alunos. 

 
META 03 – EMPREENDEDORISMO 
 
A meta 03 visa promover o compromisso de atender a esta missão do CITFBE, para promover o 

desenvolvimento regional. 
– Incentivar a geração de novos produtos e projetos inovadores a partir das pesquisas realizadas, bem como 

atender a demanda dos setores públicos e privado locais no atendimento e geração de pesquisa aplicada; 
 
META 04 – EVENTOS 
 
A meta 04 tem por objetivo promover a participação dos membros do CVT-NUTAB, bem como dos resultados 

das pesquisas para que sejam apresentadas em eventos que estejam alinhadas com tecnologias livres e abertas. Contudo, 
como objetivos mais específicos, temos: 

– Promoção de eventos de divulgação de tecnologias livres na região de abrangência dos parceiros; 
– Participação em eventos, congressos e feiras relacionadas ao tema do CVT-NUTAB; 
– Submissão de artigos para a divulgação dos projetos promovidos pelo CVT-NUTAB, bem como a submissão 

destes mesmos artigos para meios especializados, como periódicos, revistas e sites; 
Eixos de Desenvolvimento de pesquisa: 
• Gestão Pública; 
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• Eficiência Energética; 
• Sustentabilidade e Meio Ambiente; 
• Automação e produtividade 
 
No que se refere ao Programa de Bolsa de Pesquisa previsto no convênio, o mesmo será realizado via 

chamamento público para seleção dos bolsistas pesquisadores, por meio de edital específico a ser publicado pela Prefeitura 
Municipal de Francisco Beltrão, sendo o vínculo do bolsista pesquisador e sua remuneração realizados via SICONV. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Dotações 
Exercício 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 752 05.002.19.573.2301.2009 1107 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são oriundos da 

receita: MCTI – Centro Tecnológico/NUTAB- SICONV 824593/2015 – CONVÊNIO Nº 26/2015. 
 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa SERVICO NACIONAL 

DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, inscrita no CNPJ  sob o nº 03.776.284/0001-09, estabelecida na AV. CANDIDO DE 
ABREU, 200  - CEP: 80530902 - CENTRO CIVICO, na cidade de Curitiba/PR, considerando o que consta no Artigo 24, Inciso 
XIII da Lei de Licitações nº 8.666/93.   

 
A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 

Município. 
 

Francisco Beltrão, 06 de dezembro de 2019. 

 
 

Samantha Marques Pécoits 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 132/2019, em 06 de dezembro de 2019. 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

 
 
 


