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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

1.1. Os desafios enfrentados para alcançarmos os objetivos almejados para uma educação 

inclusiva e de qualidade são vários e demandam esforços de vários setores e ações articuladas 

que subsidiem um Plano de Trabalho com metas e projetos bem definidos. Neste contexto a 

Secretaria Municipal de Educação de Potim/SP, trabalha delineando nova proposta curricular, 

ampliação de projetos de inclusão, curso de formação continuada técnico-pedagógica dos 

docentes, ampliação da rede de atendimento e muitas outras ações, sempre buscando educação 

de qualidade e valorização da cidadania;  

1.2. Nesta linha apresenta-se o Programa de Robótica Educacional que beneficiará alunos da rede 

pública de ensino municipal, como estratégia para o desenvolvimento de atividades curriculares, 

extracurriculares, multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares;  

1.3. Para tanto, a Secretaria de Educação pretende implantar uma Solução de Robótica 

Educacional nas escolas municipais para o empreendimento de práticas relacionadas à 

mecatrônica/robótica educacional. Nestes espaços, as atividades planejadas deverão ser 

catalizadoras de novas ideias e estimularem o aluno a sempre querer aprender mais;  

1.4. A adoção da mecatrônica/robótica educacional, no contexto do Projeto, pressupõe ir além da 

construção de dispositivos móveis e automatizados pelo aluno. Entendemos que o domínio de 

conhecimentos da mecatrônica/robótica aplicado aos processos do ensino e da aprendizagem, 

constitui-se num instrumento eficiente para a condução de ações educacionais mais dinâmicas e 

interativas;  

1.5. Através da experiência com a mecatrônica/robótica educacional, deve-se empreender 

ferramentas para motivar e interagir com o aluno, empregando para tal, recursos avançados de 

programação estruturada, da montagem, do gerenciamento, da motricidade e da automação de 

componentes eletroeletrônicos. O aluno deverá ficar estimulado a compreender conceitos, propor 

soluções e a inventar e reinventar sempre;  

1.6. A mecatrônica/robótica educacional deve levar o aluno a pensar na essência de um problema 

proposto, nas possibilidades de resolução e nas alternativas para resolvê-lo. As atividades deverão 

pressupor a discussão em grupo, a exposição de ideias e a pesquisa, nesse contexto, o educador 

tornar-se-á mediador e articulador das atividades propostas. A mecatrônica/robótica educacional 

deve ir além dos aspectos tecnológicos, deverá apreciar as relações humanas entre alunos e 

educadores, contribuindo para o trabalho colaborativo e a socialização;  

1.7. Para além do já exposto, a mecatrônica/robótica educacional deve permitir ao aluno vivenciar 

a construção do seu próprio conhecimento, na qual o mesmo se apropria dos recursos tecnológicos 

ofertados e aplica-os nas soluções de problemas propostos pelos educadores, bem como nas 

soluções de problemas apresentados por ele mesmo, conduzindo-o para sua área de interesse. 

1.8. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

1.8.1. Empreender o Projeto Aprendizagem Criativa da Secretaria de Educação do Município 

Potim/SP;  
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1.8.2. Promover o estudo integrado de disciplinas da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) e promover o estudo de temas relacionados à cidadania e ao desenvolvimento sustentável;  

1.8.3. Estimular a criatividade e o desenvolvimento cognitivo do estudante, por meio da 

construção consistente de projetos, viabilizando sobremaneira a prática da transdisciplinaridade;  

1.8.4. Estimular o desenvolvimento de habilidades no estudante, tais como: iniciativa, 

liderança, empreendedorismo, raciocínio lógico, trabalho em equipe e introdução à investigação 

científica;  

1.8.5. Oferecer os suportes tecnológico e didático-pedagógico para as escolas, como base 

o correto desenvolvimento do Programa de Robótica Educacional;  

1.8.6. Garantir o funcionamento integral e contínuo de componentes e demais recursos 

implementados;  

1.8.7. Contribuir para o desenvolvimento da competência do estudante de agir matemática-

mente na resolução de situações complexas nas quais devem ser mobilizadas capacidades de 

planejar, gerar hipóteses, elaborar estratégias, validar e justificar as suas respostas frente aos 

problemas propostos;  

1.8.8. Contribuir para desmistificar o uso da tecnologia na educação, através da interdiscipli-

naridade e da transdisciplinaridade, para a formação lúdica, moderna e prazerosa de estudantes 

alinhados com o seu tempo, de acordo com a nova sociedade do conhecimento;  

1.8.9. Utilizar a tecnologia como recurso para ensinar, tanto quanto ser objeto de aprendiza-

gem dos estudantes, auxiliando os mesmos na leitura, escrita e realização de cálculos e; 

1.8.10. Utilizar, com o auxílio do professor, de ferramentas profissionais e semiprofissionais 

para realizar parte das etapas de sua montagem, permitir o desenvolvimento de protótipos mais 

elaborados, além de fomentar a necessidade da estruturação das ideias e a organização do 

processo de desenvolvimento, para que os estudantes consigam recorrer a este ferramental nos 

momentos adequados. 

 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A presente solicitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL;  

2.2. A presente licitação é composta por cinco Lotes de Fornecimento, a saber:  

2.2.1. Lote de Fornecimento nº 1 – Trata do fornecimento de kits de robótica educacional 

acompanhados de licença de software incorporada, garantia técnica e material paradidático digital 

para o professor inerentes à implantação de Sala de Atividade que integra o Projeto Aprendizagem 

Criativa; 

2.2.1.1. Os Kits devem conter obrigatoriamente plataformas didáticas para a monta-

gem de circuitos, eliminando ou reduzindo a necessidade do conhecimento prévio de conceitos 

relacionados à eletricidade;   

2.2.1.2. A plataforma deve ser compatível com sistemas de programação a partir de 

blocos lógicos; 

2.2.1.3. Os Kits devem conter componentes que permitam a utilização de sistemas 

baseados na Internet das Coisas (IoT); 

2.2.1.4. Os Kits devem ser acompanhados do respectivo manual técnico com exem-

plos de montagem; 
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2.2.1.5. Os Kits devem conter, obrigatoriamente, no mínimo: Placa didática de prototi-

pagem (que elimine ou reduza a necessidade de conhecimento prévio de circuitos para a sua 

utilização, sendo assim adequada para estudantes da educação básica), Caixa de Ferramentas, 

Fonte, Cabo USB, LEDs multicoloridos, LED RGB, Servo Motor, Motor DC com caixa de redução, 

Rodas, Buzzer Ativo e Buzzer Passivo, Diodo Laser, Garra, LCD, LDR, Módulos Joystick, Módulo 

Rele, Módulo Wi-Fi e Módulo Push Button, Sensor DHT11, Sensor LM35, Sensor Seguidor de 

Linha, Sensor Sharp, Sensor Ultrassônico e Suporte para pilhas ou baterias; 

2.2.2. Lote de Fornecimento nº 2 – Trata do fornecimento de material de apoio pedagógico 

para o aluno inerentes à Solução de Robótica Educacional; 

2.2.2.1. Os materiais devem ser baseados em modelos interdisciplinares ou transdisci-

plinares, permeando conteúdos previstos na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), cumprindo 

com as exigências da mesma; 

2.2.2.2. Deve ser fornecido um exemplar por aluno a cada semestre, impresso em cores 

e acabamento com grampo a cavalo (grampo duplo); 

2.2.2.3. Os materiais devem conter sugestões e encaminhamentos para o desenvolvi-

mento de projetos e a abordagem de problemas abertos; 

2.2.2.4. Os conteúdos abordados devem ser contextualizados e exemplificados; 

2.2.2.5. O Lote de Fornecimento nº 2 será dividido em 02 (dois) sublotes, entregues de 

maneira periódica, qual seja, semestral e antes do início do período letivo ao qual se destinará o 

material entregue, uma vez que a característica do objeto deste Lote dificulta e inviabiliza sua 

entrega imediata e global;  

2.2.3. Lote de Fornecimento nº 3 – Trata do fornecimento de ferramental para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas propostas; 

2.2.3.1. Deve ser fornecido pela empresa o aparato ferramental necessário para a mon-

tagem de protótipos ao longo das práticas pedagógicas como Kits de chaves, pistolas de cola 

quente e alicates;  

2.2.3.2. Devem ser fornecidos pela empresa equipamentos para a construção de protó-

tipos, como Impressoras 3D, Fresas e Ferramentas de Marcenaria; 

2.2.3.3. Devem ser fornecidos pela empresa computadores que possibilitem tanto a 

programação quanto a organização e o desenvolvimento dos projetos; 

2.2.4. Lote de Fornecimento nº 4 – Trata do fornecimento de formação continuada 

técnico-pedagógica para os professores utilizarem a Solução de Robótica Educacional; 

2.2.4.1. Um curso inicial de formação continuada técnico-pedagógica deve ser forne-

cido antes do início das atividades com os estudantes; 

2.2.4.2. O curso de formação será ministrado em 08 (oito) encontros, de duas horas 

cada, com os tópicos de aula a serem definidos pela empresa licitante, na forma que melhor lhe 

aprouver; 

2.2.4.3. Complementarmente, a empresa oferecerá reuniões periódicas, onde sua 

equipe discutirá, em conjunto aos professores, possíveis melhorias nas abordagens e propostas 

utilizadas, bem como analisarão os resultados verificados ao longo do período. 

Obs.: Consta deste termo de referência as três salas de aula nas quais deverão ser implantados o 

projeto de robótica. Dessa forma, o contratado deverá fornecer o projeto arquitetônico para as 

adaptações necessárias nas salas de aula. 



 

4 
 

Este se refere ao Lote de Fornecimento nº 5. 

Dessa forma, a empresa licitante deve elaborar, seguindo todas as normas técnicas, projeto 

arquitetônico para as obras que serão realizadas em locais disponibilizados pela licitadora, para a 

construção dos Laboratórios de Robótica Educacional; 

Complementarmente, um representante técnico da empresa licitante deverá acompanhar e 

supervisionar as obras dos Laboratórios de Robótica, a fim de garantir a adequação ao projeto 

elaborado, possibilitando o pleno desenvolvimento das atividades de robótica educacional; 

O acompanhamento terá a periodicidade semanal, no mínimo. 

2.3. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação, 

na condição de representante da Contratante, por meio de profissionais que serão indicados 

posteriormente;  

2.3.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Secretaria Municipal 

de Educação, deverão ser exercidas, quando solicitadas ou não, pela Secretaria Municipal de 

Administração, com a anuência do seu Secretário, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes;  

2.3.2. A empresa a ser contratada deverá indicar preposto, durante a execução do objeto 

licitado, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES  

3.1. DO CONTRATANTE  

3.1.1. Cumprir o estabelecido no Edital e seus anexos, em especial neste Termo de 

Referência, na proposta de preços adjudicada e no contrato;  

3.1.2. Autorizar o início da prestação de serviços, exclusivamente mediante a expedição de 

Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente, em nome da empresa a ser 

contratada;  

3.1.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;  

3.1.4. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários à prestação dos serviços;  

3.1.5. Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre quaisquer irregularidades 

observadas na prestação dos serviços;  

3.1.6. Notificar a empresa Contratada, por escrito e com antecedência mínima de 72 h sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

3.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio da Secretaria Municipal de 

Educação;  

3.1.8. Pagar a importância correspondente aos serviços corretamente prestados pela 

Contratada, no prazo máximo de 30 dias, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas 

pela Secretaria Municipal de Educação;  

3.1.9. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, às dependências do 

Contratante nos locais de execução dos serviços;  

3.1.10. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto desta contratação, 

que venham a ser solicitados pela Contratada;  

3.1.11. Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos 

utilizados pela Contratada;  
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3.1.12. Conferir a documentação disponibilizada durante a execução do objeto, efetuando o 

seu atesto quando estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;  

3.1.13. Convocação, enturmação e garantia da presença dos educadores nos cursos de for-

mação continuada técnico-pedagógicas; 

3.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos aos equipamentos e Laboratórios, desde 

que comprovada uma das seguintes situações: (1) má fé, imprudência e imperícia por parte dos 

usuários; (2) calamidades e eventos que comprometam a ordem pública e o acesso aos locais de 

uso dos kits; (3) furtos ou depredações de componentes implantados; (4) greves e/ou paralisações 

dos funcionários do Contratante que impeçam o funcionamento e/ou o acesso aos locais de uso 

dos kits; (5) desastres ambientais que atinjam os kits e seus componentes. 

3.2. DA CONTRATADA  

3.2.1. Executar o objeto, em conformidade integral com o estabelecido no Edital e seus ane-

xos, em especial neste Termo de Referência, na proposta de preços adjudicada e no contrato;  

3.2.2. Iniciar o fornecimento oriundo deste processo de contratação em até 30 dias corridos, 

exclusivamente mediante o conhecimento da Ordem de Serviço ou outro documento equivalente, 

expedido pelo Contratante;  

3.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;  

3.2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, tributos, taxas e pelos 

custos operacionais, de qualquer natureza, porém sem se limitar a eles, necessários à execução 

do objeto;  

3.2.5. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à execução do objeto;  

3.2.6. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legisla-

ção específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

colaboradores no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 

dependências do Contratante;  

3.2.7. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado ao Contratante, a seus prepostos 

ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da Contratada, em decorrência de falhas ou imper-

feições na execução do objeto;  

3.2.8. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe fo-

rem confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebi-

mento da notificação expressa do Contratante, sob pena de glosa de qualquer importância que 

tenha direito a receber;  

3.2.9. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros 

dados disponibilizados pelo Contratante, em razão da execução do objeto;  

3.2.10. Indicar profissional preposto para tratar das questões administrativas e daquelas ine-

rentes a execução do objeto;  

3.2.11. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações do Contratante;  

3.2.12. Comunicar a Secretaria Municipal de Educação qualquer fato extraordinário ou anor-

mal que ocorra durante a execução do objeto;  

3.2.13. Executar o objeto, empreendendo as melhores práticas e melhores técnicas, em 

observância a legislação vigente aplicável e as recomendações e demais normalizações dos 

fabricantes dos materiais empregados na prestação de serviços, ajustando-os as particularidades 
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e especificidades do Contratante, personalizando-os em razão da obtenção de melhores resultados 

e da eficiência das ações desenvolvidas;  

3.2.14. Produzir, disponibilizar ao Contratante e manter toda a documentação advinda da 

execução do objeto, conforme especificada neste Termo de Referência;  

3.2.15. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

apropriada, vez que os seus colaboradores não manterão nenhum vínculo empregatício com 

Contratante;  

3.2.16. Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, civis ou penais, 

relacionados à execução do objeto ou que estejam vinculados a ela, por prevenção, conexão ou 

continência;  

3.2.17. Assumir a responsabilidade por todos os encargos, de qualquer natureza, resultantes 

da adjudicação do contrato e da execução do objeto, sendo que a inadimplência da Contratada, 

não transferirá a responsabilidade por seu pagamento ao Contratante, nem onerará a execução do 

objeto, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, para com o Contratante;  

3.2.18. A Contratada, ainda, relativo às obrigações gerais:  

3.2.18.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro 

de pessoal do Contratante durante a vigência do contrato. 

 

4. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. A Licitante deverá apresentar a proposta de preços em conformidade com o que está descrito 

no Edital de Licitação;  

4.2. Todas as despesas e custos diretos ou indiretos de qualquer natureza, inerentes à correta exe-

cução do objeto, decorrentes da execução do objeto, deverão incorporar os preços ofertados na 

proposta ofertada, incluindo e não se limitando a: custos com frete e seguros,  despesas trabalhistas 

relativas à contratação de pessoal e afins, custos com logística e transporte, custos com a aquisição 

de bens e materiais, custos com o pagamento de impostos e tributos e; despesas operacionais de 

qualquer natureza;  

4.3. A Licitante, deverá apresentar em sua Proposta de Preços a “Planilha de Formação de Preços”, 

devidamente preenchida, conforme o modelo apresentado abaixo: 

 

Planilha de Formação de Preços 

Lote Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 
Kit de robótica 

educacional 
Kit 105   

2 
Material de apoio 

pedagógico para o aluno 
Exemplares 1800   

3 
Ferramentas de Apoio 

Técnico 
Ferramentas 69   
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4 

Curso de Formação 

Continuada Técnico-

Pedagógica  

Turma 4   

PREÇO TOTAL GLOBAL  

 

5. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO 

5.1. Para o faturamento, serão considerados os materiais efetivamente entregues e serviços efeti-

vamente prestados e devidamente atestados pelo Contratante, em razão do atendimento às especi-

ficações contidas neste Termo de Referência, na proposta de preços adjudicada e no contrato; 

5.2. A remuneração será efetuada à Contratada em parcelas periódicas, ao final de cada entrega 

de Lote ou, no caso específico do Lote de nº 2, ao final de cada entrega de Sublote; 

5.3. O pagamento será efetuado em moeda corrente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatu-

ra. Ela será apresentada ao Contratante, constando o respectivo preço unitário e total, assim como 

a descrição sucinta do objeto; 

5.4. Uma vez apresentada a documentação indicada no item 5.3, a Administração Municipal, efetu-

ará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sem incidência no período de qualquer 

reajuste ou correção de preço, em depósito bancário na conta da empresa a ser contratada; 

5.5. A liberação do pagamento, contudo, ficará sujeita ao aceite (atestação) da Unidade Fiscali-

zadora do contrato, designada para o acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços;  

5.6. Consideram-se incluídos nos preços unitários brutos propostos todas e quaisquer despesas, 

diretas e indiretas decorrentes da prestação dos serviços, tais como, e sem se limitar a: mão de 

obra, logística, alimentação, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, material para realiza-

ção do serviço, impostos, tributos, taxas, enfim, todo e qualquer custo ou despesa e encargo 

decorrente da prestação dos serviços relativos a execução do objeto;  

5.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Contratada, obrigatoriamente com o nº de inscri-

ção no CNPJ apresentado na proposta de preços adjudicada, na documentação para habilitação e 

no contrato, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro n.º de CNPJ, mesmo que 

pertencente a filial ou matriz;  

5.8. Em caso de irregularidade(s) na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento, sem 

alteração de seu valor, será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 

regularizados;  

5.9. Qualquer forma de inadimplência da Contratada acarretará na interrupção do pagamento de 

que trata este Tópico, não ensejando pelo atraso cobrança de juros, nem correção monetária pelo 

Contratante.  

 

6. DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS  

6.1. No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pelo IPCA - Índice Geral de 

Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculado “pro-

rata tempore” entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento;  

6.2. A atualização dos preços por atraso de pagamento só será feita nos casos em que ficar 

comprovada a responsabilidade do Contratante.  

 

7. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS  
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7.1. A Execução do objeto deverá iniciar, exclusivamente, mediante a Autorização de 

Fornecimento, Ordem de Serviço ou outro documento equivalente emitido pelo Contratante, em no 

máximo 30 dias corridos, contados do conhecimento da Autorização pela Contratada, em face dos 

itens e quantitativos expressos nas Tabelas listadas abaixo, em face do item de Fornecimento: 

 

LOTES DE FORNECIMENTO 

Lote Descrição Unid. Quant. 

1 Kit de robótica educacional Kit 105 

2 
Material de apoio 

pedagógico para o aluno 
Exemplar 1800 

3 
Ferramentas de Apoio 

Técnico 
Ferramentas 69 

4 
Curso de Formação 

Técnico-Pedagógica 
Turma 4 

5 

Projeto Arquitetônico e 

Supervisão de Obras do 

Laboratório 

Projeto 3 

 

7.1.1. O Contratante, ao seu exclusivo critério, solicitará à Contratada, os quantitativos relati-

vos à execução do objeto; 

7.2. A Nota de Empenho será automaticamente cancelada e o contrato rescindido se a Contratada 

não cumprir com o prazo de execução, exceto por motivo justificado com antecedência junto ao 

Contratante; 

7.2.1. Além do cancelamento da Nota de Empenho e da rescisão do contrato, serão 

aplicadas as sanções administrativas e as penalidades previstas no instrumento de contratação; 

 

7.3. O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à 

correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas sanções 

previstas nos Artigos de 81 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 à Contratada, com observância do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 

7.4. A Administração Municipal recusará total ou parcialmente o serviço executado pela Contratada, 

que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Artigo 76 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

7.5. No interesse do Contratante, o valor e as quantidades iniciais do contrato poderão ser aumenta-

dos ou suprimidos até o limite de 25%, conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei 

Federal n.º 8.666/93; 

7.5.1. A Contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições inicialmente celebradas 

no instrumento de contratação, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os 

limites previstos, calculados sobre o valor contratado; 

7.5.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste Tópico, 

salvo as supressões e acréscimos resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes; 
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7.6. A Contratada deverá executar o objeto em conformidade com as orientações contidas no Edital 

de Licitação e seus anexos, em especial neste Termo de Referência, na proposta de preços 

adjudicada e no contrato; 

7.6.1. A vigência do contrato de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados 

da expedição da Autorização de Fornecimento, podendo ser alterado, prorrogado ou aditado nos 

termos do art. 57, inc. II, da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que satisfeitas as exigências legais, 

regulamentares e previamente justificadas. 

 

8. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

8.1. RELATIVOS AO LOTE N.º 1 DE FORNECIMENTO  

8.1.1. As especificações contidas neste referencial técnico representam as condições MÍNI-

MAS e OBRIGATÓRIAS para a Contratada desempenhar o fornecimento dos materiais e prestação 

dos serviços;  

8.1.2. Trata-se da contratação para fornecimento de kits de robótica educacional acompa-

nhados de licença de software, garantia técnica e materiais paradidáticos para o professor;  

8.1.3. Os Kits devem seguir as especificações técnicas mínimas contidas no item 2.2.1. deste 

Termo de Referência;  

8.1.4. Caberá a Contratada fornecer os materiais contratados, sob a sua exclusiva responsa-

bilidade, mediante a Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente emitido pela 

Contratante, em conformidade com as orientações contidas neste Termo de Referência, no contrato 

e na proposta de preços adjudicada, iniciando-a em até 30 dias corridos, a partir do conhecimento 

da referida Autorização;  

8.1.4.1. A Contratada deverá implantar materiais novos, sem utilização anterior – 

primeiro uso; 

8.1.4.2. Para quando se aplicar, a Contratada deverá fornecer as mídias originais ou 

pen drives contendo os softwares especificados neste Termo de Referência, tanto dos instaladores 

dos softwares quanto dos drivers de dispositivo, necessários à ativação dos componentes de 

hardware dos kits;  

8.1.5. QUANTO A GARANTIA TÉCNICA, CABERÁ A CONTRATADA:  

8.1.5.1. Fornecer garantia técnica abrangendo os materiais fornecidos, pelo período 

de 12 (doze) meses; 

8.1.5.2. Fornecer a garantia técnica através de equipe de profissionais qualificada 

previamente identificada e aprovada pelo Contratante, que ao seu exclusivo critério poderá solicitar 

a sua alteração;  

8.1.5.3. Prestar a garantia nos modelos Presencial “in loco” e à distância, neste caso, 

a partir do Centro/Unidade de Atendimento da Contratada, quando se aplicar;  

8.1.5.3.1. A garantia executada no modelo à distância, poderá ser empreendida por 

intermédio de um dos seguintes mecanismos, de responsabilidade exclusiva da Contratada:  

a) Atendimento via telefone da central de atendimento da Contratada, e/ou;  

b) Correspondência Eletrônica via endereço de atendimento previamente divulgado, 

e/ou;  

c) Ferramenta de comunicação online, através da Internet;  
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8.1.5.3.2. A Contratada deverá informar e aprovar junto ao Contratante todos os 

mecanismos e procedimentos para acionamento da garantia junto ao seu Centro/Unidade de Aten-

dimento;  

8.1.5.4. Fornecer a garantia de forma Programada e/ou Sob Demanda (eventual) do 

Contratante, quando se aplicarem as situações, sempre sob a supervisão e com o acompanha-

mento a ser empreendido, ao exclusivo critério do Contratante;  

8.1.5.4.1. O atendimento às demandas do Contratante, relativas ao fornecimento 

de garantia deverão ser empreendidas pela Contratada, em dias úteis e/ou letivos, nos períodos 

compreendidos entre as 8h e 17h;  

8.1.5.5. Garantir a aplicação continuada e, quando necessária, em razão da atuali-

zação das implantações desenvolvidas e da manutenção da estabilidade técnica e operacional das 

Salas de Atividades, das correções e eventuais atualizações disponibilizadas pelos fabricantes das 

Plataformas de Softwares especificadas neste Termo de Referência;  

8.1.5.6. A Contratada ficará isenta, total ou parcialmente, quando se aplicar a 

situação, de cumprir com o fornecimento da Garantia, seja quanto aos prazos de atendimento, 

quanto a disponibilidade técnica e operacional ou quanto a reposição/substituição de componentes, 

quando o Contratante, ao seu exclusivo critério e avaliação final, vencido o contraditório e a ampla 

argumentação da Contratada, identificar uma das seguintes situações: (1) má fé, imprudência e 

imperícia por parte dos usuários; (2) calamidades e eventos que comprometam a ordem pública e 

o acesso aos locais de uso dos kits; (3) furtos ou depredações de componentes implantados; (4) 

greves e/ou paralisações dos funcionários do Contratante que impeçam o funcionamento e/ou o 

acesso aos locais de uso dos kits; (5) desastres ambientais que atinjam os kits e seus componentes. 

8.2. RELATIVOS AO LOTE Nº 2 DE FORNECIMENTO  

8.2.1. Trata-se do fornecimento de material de apoio pedagógico para o aluno.  

8.2.2. O material deve ser impresso, em volumes semestrais para cada aluno. Cada volume 

deve apresentar:   

8.2.2.1. Conteúdos coerentes com a Base Nacional Curricular Comum; Utilização de 

metodologias ativas como: aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em 

problemas, ensino híbrido, sala de aula invertida; Gameficação (aprendizagem em métodos de 

jogos e competições); Introdução ao pensamento computacional e Sugestões de Prática. Os 

conteúdos devem ser baseados em modelos interdisciplinares ou transdisciplinares, sempre 

contextualizados e exemplificados.  

8.2.2.2. As sugestões de prática deverão ser diferentes em cada um dos volumes.  

8.2.3. Parâmetros para impressão do material:  

8.2.3.1. Capa: dimensões 20,5 x 27,5, Policromia 4x0 cores, em papel 250g 

(tolerância de 5% para mais ou para menos).  

8.2.3.2. Miolo: policromia 4x4 cores em papel 75g ou superior (tolerância de 5% para 

mais ou para menos).  

8.2.3.3. Acabamento com grampo a cavalo (grampo duplo); 

8.2.4. O Lote de Fornecimento nº 2 será dividido em 02 (dois) sublotes, entregues de maneira 

periódica, qual seja, semestral e antes do início do período letivo ao qual se destinará o material 

entregue, uma vez que a característica do objeto deste Lote dificulta e inviabiliza sua entrega 

imediata e global. 
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8.2.4.1. O Primeiro Sublote será entregue e se destinará a uso no primeiro semestre 

letivo do ano de 2020. 

8.2.4.2. O Segundo Sublote será entregue e se destinará a uso no segundo semestre 

letivo do ano de 2020. 

8.2.5. O Lote de Fornecimento nº 2 será dividido em 02 (dois) módulos distintos. 

8.2.5.1. O Módulo nº 1 será oferecido aos alunos do Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 

5º ano) e dividido em volumes semestrais progressivos ao longo do decorrer do projeto. 

8.2.5.2. O Módulo nº 2 será oferecido aos alunos do Ensino Fundamental 2 (do 6º ao 

9º ano) e dividido em volumes semestrais progressivos ao longo do decorrer do projeto. 

8.2.5.3. Cada Módulo terá material próprio e conteúdo semestral. 

8.3. RELATIVOS AO LOTE N.º 3 DE FORNECIMENTO 

8.3.1. Trata-se do fornecimento de equipamento ferramental para o desenvolvimento de 

atividades em laboratório. 

8.3.2. O Lote de Fornecimento nº 3 deverá conter, obrigatoriamente: 33 (trinta e três) 

computadores (com as especificações técnicas mínimas: Intel Core I3 de 5ª Geração ou superior, 

03 (três) portas USB 2.0 ou superior na CPU, Placa de vídeo com porta HDMI na CPU, 4GB de 

memória RAM, Disco rígido de 160GB, Placa de rede padrão entrada RJ45, Monitor 19.5”, Mouse 

e teclado USB, Placa Wireless Bluetooth 4.0 ou superior), 03 (três) parafusadeiras, 03 (três) 

estações de solda, 03 Conjuntos de alicates (contendo, no mínimo: alicate universal, de corte, de 

bico e desencapador de fios), 03 Conjuntos de chaves (contendo, no mínimo: chaves de fenda de 

ponta chata, de ponta cruzada, torx), 03 (três) morsas (torno de bancada), 03 (três) arcos de serra, 

03 (três) impressoras 3D, 06 (seis) Ferramentas de marcenaria (podendo conter: serra tico-tico, 

serra circular, lixadeira, furadeira, torno de madeira, torno de metal, parafusadeira, entre outros), 

03 (três) fresadoras CNC a laser, 03 (três) pistolas de cola quente e, por fim, 03 (três) projetores. 

8.3.3. QUANTO À GARANTIA TÉCNICA, CABERÁ À CONTRATADA: 

8.3.3.1. Acionar garantia técnica do fabricante, abrangendo as ferramentas forneci-

das, pelo período em que durar a garantia oferecida de fábrica. 

8.3.3.2. A garantia fornecida no lote nº 3 fica sujeita às condições de uso e garantias 

dos fabricantes das ferramentas fornecidas. 

8.4. RELATIVOS AO LOTE N.º 4 DE FORNECIMENTO 

8.4.1. As especificações contidas neste referencial técnico representam as condições MÍNI-

MAS e OBRIGATÓRIAS para a Contratada desempenhar a prestação dos serviços; 

8.4.2. Trata-se da contratação de prestação de serviços de formação continuada técnico-pe-

dagógica inerentes a Solução de Robótica Educacional; 

8.4.3. Caberá a Contratada executar os serviços contratados, sob a sua exclusiva responsa-

bilidade, mediante a Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente emitido pelo 

Contratante, em conformidade com as orientações contidas neste Termo de Referência, no contrato 

e na proposta de preços adjudicada, iniciando-a em até 30 dias corridos, a partir do conhecimento 

da referida Autorização; 

8.4.4. Os serviços serão prestados, sob a exclusiva responsabilidade da Contratada, através 

de equipe de profissionais qualificada, previamente identificada e aprovada pelo Contratante, que 

ao seu exclusivo critério poderá solicitar a sua alteração; 
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8.4.5. A prestação de serviços ocorrerá entre 7h e 22h, em dias úteis e/ou letivos, em locais 

indicados pela Secretaria Municipal de Educação, em observância ao planejamento prévio 

aprovado pela Contratante e as especificações contidas neste Termo de Referência; 

8.4.5.1. Adicionalmente, quando se aplicar, a prestação de serviços ocorrerá na sede 

da Secretaria de Educação ou na Unidade designada pela Secretaria Municipal de Educação, 

desde que previamente comunicado e autorizado pelo Contratante; 

8.4.6. A prestação de serviços ocorrerá sempre de forma programada, sempre sob a 

supervisão e com o acompanhamento a ser empreendido ao exclusivo critério do Contratante; 

8.4.7. O Contratante atestará e homologará a execução dos serviços, em face do atendi-

mento integral das especificações que integram este Termo de Referência, de tal modo que se 

possa garantir: 

8.4.7.1. O planejamento e a execução de curso de formação continuada técnico-peda-

gógica dirigida aos profissionais do Contratante, indicados ao seu exclusivo critério, abrangendo os 

fundamentos e as estratégias de desenvolvimento da mecatrônica/robótica educacional, organiza-

do da seguinte forma: 

8.4.7.1.1. Quanto ao planejamento, a logística e o desenvolvimento do curso de 

formação continuada:  

a) Elaborar o planejamento e aprová-lo junto ao Contratante, no início da prestação 

de serviços; 

b) Carga horária do Módulo de Formação: 16h, ministrada em até 8 encontros de 

2hrs, distribuídos ao longo do período máximo de 03 meses, conforme o planejamento prévio; 

c) Público Alvo: educadores da rede de ensino municipal, alunos monitores e 

demais profissionais indicados ao exclusivo critério do Contratante; 

d) Horários de execução da formação: no período de 7h às 22 h, em dias úteis e/ou 

letivos; 

e) Convocação, enturmação e presença de participantes será de responsabilidade 

exclusiva do Contratante; 

f) Nº de participantes por turma: até 20 participantes cada uma; 

g) A seu exclusivo critério, o Contratante poderá autorizar o início de turmas com o 

número menor que o número máximo de participantes por turma; 

h) A seu exclusivo critério, o Contratante poderá autorizar a repetição do curso de 

formação continuada para professores já certificados, desde que seja respeitado o prazo de 6 

meses entre um curso e outro; 

i) Local de execução: nas dependências do Contratante, indicadas ao seu exclusivo 

critério, desde que disponham de infraestrutura e recursos adequados ao desenvolvimento da 

formação, conforme estará indicado no planejamento prévio, sendo que, a 

preparação/configuração do ambiente ficará a cargo exclusivo da Contratada; 

j) Ambiente de formação: o espaço físico, os mobiliários, as infraestruturas elétrica 

e de rede de dados, conforme se aplicarem, são de responsabilidade exclusiva do Contratante, 

entretanto, a organização e a configuração do ambiente de formação, são de responsabilidade 

exclusiva da Contratada; 
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k) Logística e alimentação: os custos com a logística (deslocamentos até o local da 

formação) e o fornecimento de alimentação, quando forem necessários, aos participantes, serão 

de responsabilidade exclusiva do Contratante; 

l) Ao final do curso de formação presencial e durante toda a vigência do contrato, 

a Contratada deverá disponibilizar, em mídia digital, material de apoio relativo ao curso ofertado 

para todos os professores que participaram do curso de formação. 

8.4.8. QUANTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CABERÁ À CONTRATADA: 

8.4.8.1. Fornecer assistência técnica acerca dos conteúdos ministrados no Curso, 

pelo período de 12 meses; 

8.4.8.2. Fornecer a assistência de forma Programada e/ou Sob Demanda (eventual) 

do Contratante, quando se aplicarem as situações, sempre sob a supervisão e com o 

acompanhamento a ser empreendido, ao exclusivo critério do Contratante; 

8.4.8.3. O atendimento às demandas do Contratante, relativas ao fornecimento de 

assistência deverão ser empreendidas pela Contratada, em dias úteis e/ou letivos, nos períodos 

compreendidos entre as 8h e 17h; 

8.4.8.4. Prestar a assistência nos modelos Presencial “in loco” e à distância, neste 

caso, a partir do Centro/Unidade de Atendimento da Contratada, quando se aplicar;  

8.4.8.5. A assistência executada no modelo à distância, poderá ser empreendida por 

intermédio de um dos seguintes mecanismos, de responsabilidade exclusiva da Contratada:  

a) Atendimento via telefone da central de atendimento da Contratada, e/ou;  

b) Correspondência Eletrônica via endereço de atendimento previamente divulgado, 

e/ou; 

c) Ferramenta de comunicação online, através da Internet;  

8.4.8.6. A Contratada deverá informar e aprovar junto ao Contratante todos os 

mecanismos e procedimentos para acionamento da assistência junto ao seu Centro/Unidade de 

Atendimento;  

8.4.8.7. A assistência técnico-pedagógica será efetuada em um prazo de até 2 dias 

úteis, da solicitação dos professores;  

8.4.8.8. Garantir a aplicação continuada e, quando necessária, em razão da atualiza-

ção das implantações desenvolvidas e da manutenção da estabilidade técnica e operacional das 

Salas de Atividades, das correções e eventuais atualizações disponibilizadas pelos fabricantes das 

Plataformas de Softwares especificadas neste Termo de Referência.  

8.5. RELATIVOS AO LOTE N.º 5 DE FORNECIMENTO (Quanto ao projeto arquitetônico): 

8.5.1. Trata-se das especificações técnicas relativas ao Projeto Arquitetônico dos 

Laboratórios de Robótica Educacional. 

8.5.1.1. A empresa licitante deve elaborar, seguindo todas as normas técnicas, projeto 

arquitetônico para as obras que serão realizadas em locais disponibilizados pela licitadora, a fim de 

preparar e tornar utilizáveis os Laboratórios de Robótica Educacionais; 

8.5.1.2. Complementarmente, um representante técnico da empresa licitante deverá 

acompanhar e supervisionar as obras dos Laboratórios de Robótica, a fim de garantir a adequação 

ao projeto elaborado e o pleno desenvolvimento das atividades de robótica educacional; 

8.5.1.3. O acompanhamento terá a periodicidade semanal, no mínimo. 
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9. AMOSTRAS  

9.1. A licitante vencedora da etapa de lances deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar do dia útil subsequente ao encerramento da etapa de lances da sessão pública, 

01 (um) exemplar do kit robótica educacional, 01 (um) exemplar de cada módulo do material de 

apoio pedagógico para o aluno referente ao primeiro ano de prestação do serviço, 01 (um) 

cronograma, 01 (uma) ementa e 01 (um) resumo do curso de formação, 01 (um) Projeto 

Arquitetônico para os Laboratórios de Robótica Educacional, para verificação da compatibilidade 

com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência;  

9.1.1. As amostras deverão estar identificadas com a palavra “Amostra”, com o número da 

licitação, nome e CNPJ da licitante;  

9.1.2. As amostras não constituem parte integrante dos quantitativos totais solicitados para 

o item;  

9.1.3. As amostras (aprovadas ou reprovadas) serão devolvidas às licitantes, podendo ser 

retiradas após o resultado da licitação, sem que haja custo algum para a Contratante;  

9.1.4. A não apresentação das amostras, dentro do prazo estabelecido, implica a imediata 

desclassificação da Proposta da licitante;  

9.1.5. O prazo máximo para a análise das amostras será de 05 (cinco) dias úteis;  

9.1.6. A contratante reserva-se no direito de realizar diligências para os esclarecimentos que 

se fizerem necessários para o julgamento. 


