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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2022  

PROCESSO Nº 339/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação do Serviço Social da Indústria – SESI, para ministrar curso com a finalidade 

de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal na área de robótica educacional, para os professores da rede 

municipal de educação, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI 

CNPJ: 03.802.018/0027-34 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 80881 FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

ROBÓTICA EDUCACIONAL   

 

Conteúdo: - Introdução aos conceitos de 

Robótica com material Lego 

 

- Programação de motores de robô 

 

- Programação e uso de sensores 

ultrassônico, de cor e de toque; 

 

- Montagem e uso dos robôs; 

 

- Metodologia da robótica educacional em 

sala de aula para o ensino fundamental; 

 

Datas prováveis: conforme cronograma 

 

Formato: Presencial 

 

Público: professores da educação do 

município de Francisco Beltrão/ PR.   

48 HORA 170,00 8.160,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 45/2022: R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93. 

2.1 A área da robótica educacional está em expansão na atualidade, devido aos benefícios propiciados ao 

campo do ensino e aprendizagem em diferentes níveis que, consequentemente, beneficiam os estudantes, 

dentre os quais destacamos: 

• A percepção motora é aguçada a partir do estímulo a elaborar e montar sistemas robotizados próprios por 

meio do encaixe das peças, do manejo preciso em determinados momentos, da definição do posicionamento 

do robô frente às situações problemas apresentados pelo professor.  

• Ocorre estímulo ao raciocínio lógico, por meio do projeto, do controle, da programação, da experimentação, 

da reflexão e da busca por solução de problemas.  

• Estimula-se a percepção visual quando se estudam as formas das peças, onde e como elas podem ser 

usadas, bem como os movimentos que o robô realiza. 

• Há ainda o aperfeiçoamento da percepção espacial, uma vez que o estudante trabalha questões relacionadas 

à lateralidade e analisa as melhores formas de comando considerando o espaço disponibilizado.  

• A aprendizagem é construída com base na reflexão do que foi feito, quando os estudantes planejam, 

esquematizam, dialogam com seus pares, criam e testam seus mecanismos robotizados.  

• O trabalho em equipe estimula a socialização dos estudantes alunos antes isolados de seus colegas por 

causa de fatores como timidez, diferenças sociais, desnivelamento escolar, bullying, deficiências físicas ou 

neurológicas entre outras. 
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• Ao término da aula, pode ser trabalhado com os estudantes o senso de organização, por exemplo, 

desmontando robôs e guardando as peças nos devidos locais.  

• O professor tem a possibilidade de mediar o conhecimento, ajudando o aluno a construir/desconstruir e 

testar hipóteses para solucionar problemas que estão relacionados com disciplinas curriculares e a seu dia-a-

dia, valorizando o trabalho em equipe e com isso estimulando também valores e atitudes - respeito, 

compreensão e amizade entre os discentes.  

• Outro benefício é o aumento da autoestima do aluno, que sente orgulho ao ver que é capaz de construir 

um robô e resolver problemas.  

• Os estudantes têm a possibilidade de divulgar o trabalho realizado, o que representa divulgação do 

conhecimento científico.  

• Os estudantes são estimulados a pensar, agir e refletir a respeito de ações cotidianas, o que significa que a 

robótica pode ser utilizada pelo professor em qualquer disciplina de maneira integrada ao currículo. 

A aplicação de oficinas de robótica junto aos estudantes da Educação Básica pode proporcionar o acesso a 

estes benefícios. A robótica torna-se o meio para potencializar a aprendizagem desde as primeiras fases da 

infância e não a finalidade do ensino. 

O professor ao mediar o conhecimento utilizando a construção e programação por meio da robótica, estimula 

os estudantes a refletir a respeito de como os estudantes estão compreendendo os conceitos e o mundo, 

trabalhando seu pensamento investigativo e atendendo as exigências impostas pela atividade solicitada. 

No contexto de qualquer tecnologia, a importância pedagógica do professor é inegável, por isso é preciso que 

ele se aproprie dos conhecimentos que orientem a utilização de quaisquer ferramentas pedagógicas. Dentre 

os tópicos cuja abordagem é representativa na formação, estão: fundamentos da robótica e do trabalho em 

equipe, funcionamento de sensores, pensamento lógico, programação básica, resolução de problemas, temas 

interdisciplinares relacionados às áreas do conhecimento.  

Diante dos desafios práticos que a robótica apresenta, o professor precisa exercer uma função importante e 

para tanto, necessita estar capacitado/formado para mediar o aprendizado. Neste caso, falamos de um 

aprendizado que se torna diferenciado, pois agrega novos recursos em sala de aula. O professor, nesse 

sentido, passa a situar-se como um facilitador/mediador, tendo como função integrar o conteúdo curricular 

ao uso da informática. Ao integrar tecnologias a robótica ao seu trabalho, o docente necessita se apropriar de 

um novo saber, de uma nova técnica, e isso significa mudança de prática.  

É necessário apresentar espaços para formação desses professores, seja na graduação, pós-graduação, em 

cursos de atualização em serviço ou até mesmo em seu próprio ambiente de trabalho, de forma que tenham 

no centro das suas discussões a inserção das Novas Tecnologias na educação, sob um ponto de vista crítico, 

reflexivo e transformador. 

 

2.2 Para tanto, a SMEC planejou a implementação de formação continuada aos professores da rede municipal 

do município de Francisco Beltrão/PR, por meio de uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, Colégio Sesi do município. Temos o seguinte objetivo principal: oferecer formação continuada em 

Robótica Educacional aos professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Francisco Beltrão/PR, 

de forma a capacitá-los para, futuramente, utilizar tal tecnologia no ensino de seus estudantes, com isso, 

contribuindo com a Educação. Objetivos específicos: 

* Compreender os princípios e pilares que regem a Robótica Educacional e analisar como ela pode beneficiar 

a aprendizagem dos estudantes em diversas áreas do conhecimento; 

* Desenvolver habilidades de trabalhar com a robótica de maneira alternativa, por meio de arduíno e Lego. 

* Implementar gradativamente a Robótica nas instituições de ensino municipais de Francisco Beltrão/PR a 

partir do trabalho dos professores que serão formados; 

* Estabelecer e fortalecer parcerias entre a SMEC, a UTFPR/FB e o Colégio Sesi/FB, com o intuito de melhorar 

a Educação do município e, consequentemente, a sociedade. 

Para atingir esses objetivos os conteúdos abordados na formação seguirão a seguinte ordem: 

• Fundamentos da robótica; trabalho em equipe; 

• Funcionamento dos sensores de cor, som e ultrassônico; 

• Pensamento lógico; 

• Programação básica; 
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• Resolução de problemas; 

• Temas interdisciplinares com as áreas de Ciências (ecolocalização, as cores dos objetos, som, entre 

outros) e matemática (operações básicas, geometria espacial, funções);   

Estes conteúdos serão distribuídos ao longo de 12 encontros, conforme planejamento do formador, sendo: 

duas vezes por mês - 2 horas por encontro (4h por mês); 6 meses de duração ou 24h. Os encontros ocorrerão 

no período noturno.  

 

2.3 O perfil do contratado foi analisado pela equipe pedagógica da SMEC, de acordo com a linha de 

pensamento desta Secretaria e ainda baseado no conhecimento e notória especialização na área de tecnologias 

no município. Ainda, a contratada é referência no setor de treinamento e capacitação pelos serviços prestados 

nas áreas de desenvolvimento profissional e de promoção social. 

 

2.4 Considerando que a respectiva prestação do serviço, inviabiliza a competição, uma vez que existe a 

peculiaridade no interesse público e os serviços de capacitação em questão tratam-se de serviço técnico 

especializado, configurando natureza singular do objeto, motivam a inexigibilidade nos moldes do inciso II 

do art. 25 da Lei 8.666/93.  

Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

“II – para contratação de serviços técnicos enumerados no art.13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais 

ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”. 

 

2.5 Em análise ao artigo acima destacado, observa-se que é possível realizar a contratação direta mediante o 

cumprimento de três requisitos, a saber: 1º o objeto da contratação deve constar no rol de serviços técnicos 

descritos no art. 13 da Lei 8.666/93; 2º além de se enquadrar como serviço técnico, o mesmo deve ser de 

natureza singular; 3º e a empresa ou profissional contratado para executá-lo deve possuir notória 

especialização. 

 

1º Do Serviço Técnico  

Com relação ao primeiro requisito do art. 25, II da Lei 8.666/93, acima destacado, observa-se que o objeto da 

contratação em pleito encontra-se elencado no inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/93, abaixo transcrito. 

Art.13 – Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos a: 

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

Desta forma, pode-se constatar que o objeto da contratação em análise enquadra-se como serviço técnico 

especializado, atendendo, com isso, ao requisito inicial do dispositivo legal. 

 

2º Da singularidade do Serviço 

A prestação do serviço da formação continuada será organizado pela Secretaria de Educação, sendo que esta 

secretaria requer atividades coordenadas para a elevação dos índices educacionais, voltando-se ora a 

atividades voltadas aos discentes, ora aos docentes, onde neste caso a formação dos profissionais da educação 

pressupõe o efetivo desenvolvimento da educação formal. 

O desenvolvimento das competências educacionais dirigidas ao corpo docente da municipalidade, os 

encontros pedagógicos são elementos de suma importância para a adequação de práticas exitosas que 

viabilizem uma educação de qualidade. 

 

3º Da Notória Especialização da Contratada 

O último requisito do art. 25, II da Lei 8.666/93 condiciona que o serviço técnico especializado seja executado 

por empresas ou profissionais dotados de notória especialização. Sendo um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e técnicas que satisfaçam plenamente as necessidades que a administração pública visa atender 

por meio da contratação. 

 

Considerando que os serviços de treinamento e aperfeiçoamento serão realizados por profissionais com 

experiência na área conforme documentos, diplomas e certificados, mídia social e currículo lattes que 
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comprovam o profissionalismo dos contratados. 

 

2.6 No que diz respeito ao valor da contratação, em decorrência do elevado nível de subjetividade envolvido, 

a questão da precificação é relevante, porém são compatíveis aos praticados habitualmente em outros 

eventos, de modo que se evitam exorbitâncias e valores incompatíveis com o erário municipal, o que também 

foi avaliado. Esta situação pode ser observada nos comprovantes de pagamento em anexo. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4550 07.005 12.361.1201.2-039 3.3.90.39.48.00 104 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados à educação básica. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação do SERVIÇO SOCIAL 

DA INDÚSTRIA – SESI, instituição do Sistema “S” (Serviços Socias Autônomos), inscrita no CNPJ sob nº 

03.802.018/0027-34, situada à Avenida União da Vitória nº 66, Bairro Miniguaçú, CEP: 85.605-586, em 

Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e, o 

contido do Termo de Referência e anexos que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 27 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 45/2022, em 27 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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