
 

 

 

 

 
RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO FDL0002/2017 

 
 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR 

torna público o resultado da Dispensa de Licitação FDL 0002/2017, com base no 

Artigo 9º inciso I, da – Resolução CND Nº 213/2013 do SEBRAE, para a contratação 

de: 

Item Quant. Unidade Descrição Serviço Valor Total 

01 04 Horas 

Contratação de treinamento, a fim de 

atender ao disposto na meta 2.2 

“Realizar cursos e palestras” do projeto 

Pílulas de Inovação (...)” – tema a ser 

abordado Design Thinking. 

R$ 3.500,00 

02 04 Horas 

Contratação de treinamento, a fim de 

atender ao disposto na meta 2.2 

“Realizar cursos e palestras” do projeto 

Pílulas de Inovação (...)” – tema a ser 

abordado Modelagem de Negócios. 

R$ 3.500,00 

03 04 Horas 

Contratação de treinamento, a fim de 

atender ao disposto na meta 2.2 

“Realizar cursos e palestras” do projeto 

Pílulas de Inovação (...)” – tema a ser 

abordado Introdução ao Lean Startup. 

R$ 3.500,00 

04 04 Horas 

Contratação de treinamento, a fim de 

atender ao disposto na meta 2.2 

“Realizar cursos e palestras” do projeto 

Pílulas de Inovação (...)” – tema a ser 

abordado Gestão de Equipes. 

R$ 3.500,00 

04 04 Horas 

Contratação de treinamento, a fim de 

atender ao disposto na meta 2.2 

“Realizar cursos e palestras” do projeto 

Pílulas de Inovação (...)” – tema a ser 

abordado Workshop de Pitch. 

R$ 3.500,00 

Resultado: Todos os itens – Fornecedor vencedor: Semente Negócios 

Sustentáveis Ltda. CNPJ: 13.417.973/0001-72 – ao valor total de R$ 17.500,00 

(Dezessete mil e quinhentos reais). Número do Contrato: 00144/2017. 



 

 

 

 

 

Com base no Artigo 9º inciso I, da – Resolução CDN Nº 213/2013 do SEBRAE, 

de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e para fiel cumprimento do Convênio 

de Cooperação Técnica e Financeira – Repasse nº CT 230/0-2016 (Educação 

Empreendedora nas Instituições de Ensino Superior), que tem por finalidade a 

contratação de empresa para a prestação de serviço de treinamento e ministração de 

cursos, vindo a atender ao disposto na meta 2. 

 

 

Novo Hamburgo, 10 de abril de 2017. 

 

 

 

 
Alexandre Zeni 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


