MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
TERMO DE REFERÊNCIA SEMDETEC 01/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL NAS ÁREA DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL,
SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FREIOS,
SUSPENSÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PROCESSOS DE SOLDAGEM MIG E
ELETRODO REVESTIDO E LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES.

Constitui objeto deste Termo de Referência à contratação da Instituição em referência em soluções para o
desenvolvimento sustentável da indústria na qualificação e educação profissional – Sistema SENAI –
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, através da modalidade de Dispensa de licitação, para
realização de curso presencial para pessoas com interesse em adquirir habilidades, capacitação,
conhecimento, e qualificação com metodologia em curso de “APERFEIÇOAMENTO EM CORTE E
COSTURA INDUSTRIAL”, “SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA”, “MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
FREIOS, SUSPENSÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULOS LEVES”, “APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSOS
DE SOLDAGEM MIG E ELETRODO REVESTIDO” e “LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES”, em datas
pré-estabelecidas, em comum acordo entre contratante e contratada, ocorrendo no decorrer do ano de
2022.

2 – JUSTIFICATIVA:
2.1 A secretaria desempenha papel importante no desenvolvimento das ações de geração de emprego e
renda por meio de atendimento aos microempreendedores e empresas de pequeno, médio e grande porte,
no intuito de melhorar a geração de empregos no Município, visando possibilitar o alavancar a economia
local pós-pandemia e consequentemente a melhoria da arrecadação municipal. Tais ações são embasadas
pelos diversos setores que englobam a secretaria sendo o principal oferecer treinamento e incentivo aos
funcionários das empresas comerciais e industriais do município na preparação da mão de obra
especializada para mercado de trabalho. Outrossim, também para os microempreendedores individuais no
sentido de que os mesmos aumentem seus conhecimentos de como lidar com o público consumidor.
Assim, justifica-se a contratação de Instituição especializada, com longa experiência e tradição no ramo
para treinamento de empresários e funcionários para estes fins. Consideramos importante a contratação da
Instituição Sistema SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - integrante do Sistema FIEP do
Paraná que apoia as Indústrias do Estado em ações para promover uma melhor competitividade para os
trabalhadores, suas famílias e a comunidade, fortalecendo o desenvolvimento pessoal e profissional.
Consideramos esta Instituição especializada na área de preparação e capacitação de mão de obra no
mercado de trabalho e por ser órgão parceiro do município, tendo já realizado inúmeras parcerias de
sucesso, apresentando resultados excelentes, além de atendimentos prestados na área de mecânica de
veículos automotores, também com resultados muito bons nas demais áreas de atuação. Verificamos que
os participantes destes cursos conseguiram se enquadrar nas demandas de oferta de trabalho, com bons
resultados no relacionamento com o público em geral.
2.2. Ao longo do tempo as indústrias vêm sofrendo com falta de mão de obra especializada, sendo
necessário qualificar pessoas nas mais diversas áreas, os cursos (Aperfeiçoamento em Corte e Costura
Industrial, Sistema de Injeção Eletrônica, Manutenção de Sistemas de Freios, Suspensão e Direção de
Veículos Leves, Aperfeiçoamento em Processo de Soldagem MIG e Eletrodo Revestido, Liderança e
Gestão de Equipes) foram pensados a partir da necessidade sentida pelo empresário Beltronense que vem
sofrendo com falta de mão de obra especializada e também com o objetivo de incluir a população no
mercado trabalho.
2.3 O perfil da empresa contratada tem anos de excelência na formação e é o principal agente de
preparação de mão de obra profissional voltado para indústria, serviços e turismo do país que faz parte da
composição dos 5S no treinamento e formação de pessoas para atendimento na área operacional das
empresas e profissionais, uma vez que o serviço de qualificação em questão trata-se de serviços técnicos
especializados, configurando natureza singular do objeto, que motivam a Dispensa nos moldes do inciso II
do art. 25 da Lei 8.666/93.
2.4. As capacitações terão como carga horário e valores: Aperfeiçoamento em Corte e Costura Industrial –
80h – R$ 11.000,00, Sistema de Injeção Eletrônica – 60h – R$ 10.000,00, Manutenção de Sistemas de
Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves – 60h – R$ 10.000,00, Aperfeiçoamento em Processo de
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1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

3 - EXECUÇÃO:
3.1 EXECUÇÕES: O serviço executado será através de cronograma repassado pela contratante de forma
presencial.
3.2 VIGÊNCIAS DO CONTRATO: 365 dias.
3.3 FORMAS DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efetuado em 7 parcelas iguais – (total de
47.420,00), com envio de nota fiscal para esta secretaria até o dia 5 de cada mês, iniciando no mês de
junho de 2022. O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

4 – DOCUMENTAÇÃO:
4.1. Documentação exigida para processo de dispensa de licitação:
4.1.1. Contrato social (ultimo com alterações);
4.1.2. CND de FGTS;
4.1.3. CND de débitos trabalhistas;
4.1.4. CND de débitos municipais;
4.1.5. CND de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da união;
4.1.6. CND de divida estadual;
4.1.7. Cadastro nacional de pessoa jurídica.

5– OBRIGAÇÕES:
5.1 DA CONTRATADA:
5.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
5.1.2. Realizar carga horária a que foi contratada;
5.1.3. Fornecer todo material pedagógico necessário
5.1.4. Deverá executar o serviço no tempo indicado;
5.1.5. Cumprir com a carga horária determinada;
5.1.6. Desenvolver o conteúdo curricular do curso.
5.2 DO CONTRATANTE:
5.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço dentro das
normas deste Termo de Referência;
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Soldagem MIG e Eletrodo Revestido – 40h – R$ 10.000,00, Liderança e Gestão de Equipes – 20h – R$
6.420,00. Os encontros e carga horária diária serão detalhadas após a contratação e serão ministrados por
profissionais da contratada. O valor cobrado pela será um total de R$ 47.420,00 (quarenta e sete mil
quatrocentos e vinte reais), sendo o valor compatível aos praticados habitualmente em outros eventos, e
coerente com a realidade de mercado.
2.5. Considerando que os cursos precisam ser realizados de forma presencial e prática, para melhor
aproveitamento e desempenho, solicitou-se orçamentos para demais empresas no ramo de
aperfeiçoamento profissional do município a fim de contratar a melhor proposta dentro das especificações
necessárias. Os orçamentos foram solicitados através de contato telefônico e formalizados via e-mail,
porém nenhuma das empresas demostrou interesse em nos atender, não retornando nenhum contato.
Diante disso considerou-se a proposta pelo Sistema SENAI, onde pode ser conferido de acordo com a
planilha do item 06 deste termo.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
5.2.2. Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e documentar as ocorrências
havidas;
5.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço contratado;
5.2.4. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
5.2.5. Efetuar pagamento.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Especificação do serviço
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – CORTE E
COSTURA INDUSTRIAL, conforme condições
estabelecidas na proposta.
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – SISTEMA DE
INJEÇÃO ELETRÔNICA, conforme condições
estabelecidas na proposta.
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – MANUTENÇÃO
DE SISTEMAS DE FREIOS, SUSPENSÃO E
DIREÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme
condições estabelecidas na proposta.
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – PROCESSOS
DE SOLDAGEM MIG E ELETRODO REVESTIDO,
conforme condições estabelecidas na proposta.
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – LIDERANÇA E
GESTÃO DE EQUIPES, conforme condições
estabelecidas na proposta.

Un

Quant

Valor

Valor total
R$

Unidade

01

11.000,00

11.000,00

Unidade

01

10.000,00

10.000,00

Unidade

01

10.000,00

10.000,00

Unidade

01

10.000,00

10.000,00

Unidade

01

6.420,00

6.420,00

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 47.420,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte
reais)

7 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:
7.1 Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas
oriundas por recursos livres.
8 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
8.1 O recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, serão efetuados
pela servidora Eliane Zatti de Mello, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Poupa
Tempo São Miguel, cujo CPF nº 075.445.369-39. Telefone (46) 3523-2257, a fim de verificar a
conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.
8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que
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6 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e
prepostos.

– Data de envio do termo 02/05/2022.
– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.
– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Eliane Zatti de Mello.
– Telefone para Contato: (46) 3523-2257.
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.
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9 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

10 – AUTORIZAÇÃO
Francisco Beltrão 02 de maio de 2022.

processo licitatório com base nas informações e subsídios elencados nesse termo de referência.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal
Assinatura

LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Assinatura
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AUTORIZO a comissão permanente de licitações instituídas em portaria/decreto Municipal, a abrir

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
11 - ANEXOS
11.1.1.1. Tabela II – Comparativo de Preços
11.1.1.2. Proposta comercial I
11.1.1.3. Certidões Negativas
11.1.1.4. Regimento da Instituição
11.1.1.5. Documentos Pessoas da representante legal
11.1.1.6. Portaria de nomeação da representante
Ambas as propostas em anexo a esse termo de referencia.
11.1.1.7. Orçamentos

ITEM UNIDADE

SENAI

ESSEI

EMPRESA 4

PREPARA
CURSO

ÔMEGA

COTAÇOES

MENOR
PREÇO (R$)

01

Unitário

11.000,00

4

11.000,00

02

Unitário

10.000,00

4

10.000,00

03

Unitário

10.000,00

4

10.000,00

04

Unitário

10.000,00

4

10.000,00

05

Unitário

6.420,00

4

6.420,00
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TABELA II
EMPRESA EMPRESA EMPRESA
1
2
3
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