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============================================================ 
OBJETO: Contratação de prestação de serviço educacionais para alunos da 
Rede Municipal de Ensino ( alunos do 9º Ano ) do município de Guaruja do Sul, 
para ministrar o curso/programa de Tecnologia e Robótica. 
============================================================ 
 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

Em um mundo globalizado em que a informação é altamente valorizada, o 
conhecimento em diversas áreas é essencial para garantir o desenvolvimento 
de habilidades e promover importantes melhorias na vida pessoal e 
profissional. Qualquer aprendizado é ainda mais efetivo na infância e na 
adolescência, quando o aluno está em fase de desenvolvimento e adaptação e 
se envolve na descoberta de um novo mundo. 

Visando familiarizar os alunos adolescentes com as novas tecnologias e 
prepará-los para um mercado em crescimento, a Secretaria Municipal de 
educação proporcionará aos alunos do 9º(nono) ano no contra turno escolar, 
curso de robótica, possibilitando o desenvolvimento de habilidades em 
montagem e programação de robôs, incentivando a criação, o desenho, o 
desenvolvimento, a programação e a sua utilização Humanizando Tecnologias 
à solução de problemas do "mundo real", podendo dar a cada um deles um 
embasamento sólido para o desenvolvimento de seus próprios projetos. 

O aluno será o construtor do seu próprio conhecimento, por meios de 
observações, aulas teóricas e da própria prática. Esse processo se dá através 
do ensino colaborativo, onde o professor e o aluno constroem coletivamente o 
conhecimento, mobilizando uma prática pedagógica formativa, que incentive a 
aprendizagem dos alunos pela sua criatividade e os estimule na 
experimentação de ideias e na exploração de pesquisas, visando propor 
soluções locais à comunidade. O principal objetivo do curso de robótica é 
promover estudo de conceitos multidisciplinares, como física, matemática, 
mecânica, eletrônica, design, informática, raciocínio lógico entre outros. Há 
variações no modo de aplicação e interação entre os alunos, estimulando a 
criatividade, a inteligência e promovendo a interdisciplinaridade através do 
estimulo do pensamento crítico, do incentivo das habilidades criativas de 
resolução de problemas em uma variedade de temas da vida real, contribuindo 
na formação de alunos ativos, colaborativos e criativos para o longo da sua 



vida escolar e profissional. A Robótica também propiciará, pelo uso e 
aplicabilidade das ferramentas necessárias, trabalhar competências 
importantes para o desenvolvimento psicomotor e cognitivo, ampliando a 
capacidade de raciocínio lógico e de uma aprendizagem inspiradora, 
envolvente e eficaz. 

O aprendizado da programação estimula o aluno a organizar os pensamentos e 
as ações a serem tomadas para a solução dos desafios envolvidos nos 
projetos de criação. Isso acaba refletindo na capacidade de organização de um 
modo geral, como no planejamento de tarefas e atividades, estruturação de 
pensamentos e até mesmo na maneira de estudar. 

Com a evolução na formação profissional desse jovem aluno, aumentam as 
possibilidades para o mesmo no mercado de trabalho, além de despertá-lo 
para o empreendedorismo. 

 
Guarujá do Sul  (SC), 02 de março  de 2020. 

 
 
 

 
Rosmeri I. M. Dalla Vecchia, 

Secretaria Municipal de Educação. 
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REGIME DE EXECUÇÃO  
 
 
 

O curso de programação tecnológica e Robótica, contemplará a 
prestação de serviços educacionais para os alunos matriculados no 9º ano da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Guarujá do Sul, no contra turno 
escolar. O curso será ministrado para 50 alunos divididos em dois grupos de 25 
cursistas. Um grupo frequentará o curso no turno matutino e outro no turno 
vespertino. O referido curso dar-se á nas quintas-feiras, no Laboratório de 
Informática anexo ao Núcleo Municipal de Ensino Fundamental Arco-Íris. Os 
encontros serão semanais, sendo 20 encontros de 4 horas, perfazendo uma 
carga horária de 80 horas de curso. A empresa  disponibilizará os profissionais 
que ministrarão o curso, materiais lúdicos diversos e notebooks. No final do 
curso, os alunos serão contemplados com certificados expedidos pela empresa 
contratada. 

 
 

Guarujá do Sul  (SC), 02 de março  de 2020. 
 
 
 

 
Rosmeri I. M. Dalla Vecchia, 

Secretaria Municipal de Educação. 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A presente Dispensa de Licitação tem sua 
fundamentação legal no inciso VIII, do artigo 24 da Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, consolidada, onde consta: 

 

                                                     Art. 24. É dispensável a licitação: 

           

 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. 

 

Guarujá do Sul  (SC), 02 de março  de 2020. 
 

  
Francisco Junior Garcia de Mattos, 

Presidente CPL 
 

 
Veridiane F. Barth, 

Membro Efetivo CPL 
 

 
 

Claudenice Caramori, 
Membro Suplente CPL 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 09/2019 
DISPENSA  DE  LICITAÇÃO N. 02/2019 

============================================================ 
OBJETO: Contratação de prestação de serviço educacionais para alunos da Rede 
Municipal de Ensino ( alunos do 9º Ano ) do município de Guaruja do Sul, para 
ministrar o curso/programa de Tecnologia e Robótica. 
============================================================ 
 
FORNECEDOR: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA   
 
ENDEREÇO:  Rua Barrão do Rio Branco, Centro,  São Miguel do Oeste /SC 
 
CNPJ: 03.777.341/0477-15 
 
Valor total: R$ 44.010,66 
 

a) Preço praticado pela empresa tal apresenta-se dentro da média do     
mercado regional, conforme pesquisa realizada em outros municípios;   
b) Por ser instituição sem fins lucrativos que se dedica ao ensino e de 

reconhecida idoneidade, reputação, ético-profissional e capacidade na 
realização dos serviços mencionados acima. 

 
 

Guarujá do Sul  (SC), 02 de março de 2020.. 
 
 
 
  

Francisco Junior Garcia de Mattos, 
Presidente CPL 

 
 

Veridiane F. Barth, 
Membro Efetivo CPL 

 
 
 

Claudenice Caramori, 
Membro Suplente CPL 

 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL  

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 09/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2020 

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
Ratifico a decisão sugerida pela Comissão de Permanente de Licitações  e 
solicito ao Departamento de Compras, Contratos e Licitações que seja 
efetuada a devida contratação com o fornecedor acima mencionado. 
 
 
 
 

Guarujá do Sul, 02 de março  de 2020. 
 
 
 
 
 
 

      
Claudio Junior Weschenfelder, 

Prefeito Municipal. 
 
 
 
 

 

 

 

 


