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Rua Jose de França Pereira, n" l0 - CEP-: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 364.1-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 36/2023

pRocEDrMENTo ucrrATóRro Ne o3l2023
pnreÃo elernôuco Ne 03/2023

Contrato de comprâ e venda, que entre si celebram o MUNICíP|O DE SANTA MARIA OO OESTE - PR e a
empresa GENIAL LOGIC PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA, na forma abaixo. CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurÍdica de direito público interno,
com sede à Rua Jose de Frabça Pereira, ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob ne 95.684.544/0001-26, neste
ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da CI/RG n0 6.296.081-7 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob ne 701.594.329-87, e

CONTRÂTADA: GENIAL LOGIC PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, n-o 1811, sala 31, Bairro Centro, CEP: 85.010.250, na cidade
de Guarapuava, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob ns 48.056.061/0001-05, neste ato
representada pelo Sr. LUCIANO ROSZKOWSKI, residente e domiciliado a rua Desembargador Ernani

Guarita Cartaxo Ns 155, Alto da XV, na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, portador da CI/RG no

5.243.434-3 e do CPFlMF ne 809.846.579-91.

cúusutA I - oBJEro
"AQUISIçÃO DE ROBóTICA EDUCACIONAL PARA ATUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE

MUNICIPAI DE SANTA MARIA DO OESTE PR", conforme exigências descritas no presente EDITAL e

TERMO DE REFERÊNCIA.

conforme a seguir:

1,00 Fenix

do
Brasil

27.999,99 27.999,99KIT DE ROEOTICA, PARA ALUNOS DE 6 A 8 ANOS. Kit dC

peças/componentes de Programa Tecnologia Robótica na Escola,

contendo no mínimo 450 peças; lüaterial de Hardware (Peças de

e componentes eletrônicos); Armário de aço para

rmazenagem dos equipamentos/ componentes garantin

Material de apoio âo aluno e pÍofessor Fundamental l-A contendo no

kit 50 livros de atividades por série, totalizando 150 livros mais 06

livros do professor com perguntas e respostas e lista de atividadesi

Software
- Deve conter licença para u5o em um computador, deve ser em

ortuguês, de linguagem intuitiva, de fácil uso, utilizando fluxograma

om objetivo educacional sem nenhuma necessidade de

onhecimento profundo e de linguagem técnica. No mínimo, quinze

nários interativos para simular a programação sem necessidade de

10 Projetos de robôs para que o aluno desenvolva ainda mais

onhecimento da robótica em sala de aula, como mecânica,

mponentes eletrônicos, programação, entre outros

tu ra

gurança no seu manuselo

componentes físicos;

rojetos

omponentes e peças devem conter
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l Painel Solar Grande K5;2sensor de Luz Analó8ico K5;2Botão Ponte

K5;1Botão com Trava K5;1ímã; 2Sensor de Toque (2 vias) K5; 1

nsor de Ímã (2 viâs) K5; lBip K5; 3Led (vermelho, verde e amarelo)

K5; 2lúotor Strong DC de redução (DIREITO); 2Motor strong DC de

redução (ESQUERDO); 2Circuito HUB K5; 2circuito INT K5

2circuito Relê K5;2Cabo Extensor 2[,í MF K5; 2 cabo Extensor Duplo

M K5; 2cabo Extensor Duplo F K5; 2caixa de Pilha K5; 44 Peças de

ncaixe de Plástico Amarelo (sortidas); 44Peças de Encaixe de Plástico

Laranja (sonidas);44Peças de Encaixe de Plástico Vêrmelho (sortidas);

2Peças de Encaixe de Plástico Azul (sortidas);258aÍras de Plástico

(sortidas); s2Platãformâs de Plástico (sortidas); S0vigas 3D

rmoplástico (sortidas)j 4Rodas (média); 8Rodas (49 mm e 59 mm);

Rodas OVAL (59 mm); lRodas boba; 2Engrenagens OVAL 12 Dentes;

Engrenagens OVAL 36 Dentes; 2Engrenagens OVAL 60 Dentes;

Engrenagens cônicas; 2Cremalheiras de plásticoi lsistema de

Engrenagens; 2Helices; 3oPino G; 15Pino M; 3oPino P; 4Elásticos

ortidos; l Caixa organizadora de plástico

O LIVROS DO ALUNO (1e Ano) com todos os conceitos que envolvem

ensino da Robótica Educacional. lúecânica, eletÍica e programação,

incluindo exercícios ê atividadês que ajudam no processo de

prendizagem Multidisciplinar.
O LIVROS DO ALUNO (2e Ano) com todos os conceitos que envolvem

ensino da Robótica Educacional. Mecánica, elétrica e programação,

incluindo exercícios e atividades que ajudam no processo de

prendizagem Multidisciplinar
O LIVROS DO ALUNO (3e Ano) com todos os conceitos que envolvem

ensino da Robótica Educacional. Mecânica, elétrica e programação,

incluindo exercícios e atividades que aiudam no processo de

3 LIVROS Do PROFESSoR com cronograma de aulas, conteúdo de

poio, manual dos projetos e lista de atividades

mário em Aço para aÍmazenar os componentes

rmário Confeccionado em aço carbono, contendo 02 portas laterais e

2 (duas) bandejas superiores, possui 04 (quatro) rodízios em acrÍlico

om capacidâde de suportar 150 quilos por móvel. distribuíd

niformemente. Dimensões: 1.09 m (altura) x 0 75 m (Largura) x 0.40

aterial Didático

prendizagem Multidisciplinar

m (Profundidade).

38.089,001,00

sil

Fenix

do
8.089,00BOÍICA, PARA ALUNOS DE 9 A 10 ANOS Kit de peças/ componentes

e Programa de Tecnologia Robótica na

(Oitocentos e sessenta e dois) componentes/peças de estrutura e

mponentes eletrônicos; Material de Hardware (peças de estrutuÍa

omponentes eletrônicos); Armário de Aço para armazenagem do

quipamentos/componentes garãntindo segurança no seu manuseio;

Material de apoio ao aluno e professor Fundamental l-B contendo no

kit 50 livros de atividades por série, totalizando 100 livros mais

ivros do pÍofessor com perguntas e respostas e lista de atividades;

material didático deve conter um cronogrãma de aulas para o

uir durante o ano letivo, com exercícios teóricos eprofessor seg

Escola. Contendo 862

2
@
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ráticos; Alguns projetos com passo a passo e a opção do aluno de

riar o seu próprio projeto; Recursos audiovisuâis para dar mais

inámica as aulas e que aborde temas dos fundamentos da robótica.

No mínimo nove vídeos aulas para o proÍessor e nove vídeos aulas

para o aluno. Cada vídeo aula deve abordar um tema que deve ter a

respectiva apostila. Os temas devem abordar matérias

interdisciplinares como história, geo8rafia, matemática e português;

mposição do material entre peças e componentes deve permitir o

ronto uso e sem a necessidade de solda, além de permitir a

onstrução de múltiplos projetos robóticos. Contemplando projetos

passo a passo e projetos de livre montagem
Software de programação deve conter licença para uso em quatro

computadores, deve seÍ em português, de linguagem intuitiva, de Íácil

so, utilizando fluxograma com objetivo educacional sem nenhumã

ecessidade de conhecimento profundo e de linguagem técnica. O

ware deve ter os seguintes recursos

No mínimo dez cenários interativos para simular a programação sem

necessidade de componentes físicos; O software deve controlar a

mesmo tempo no mínimo 14 servos motores; Deve ter o recurso de

envio de textos para painel LCD; Deve ter o recurso de Bluetooth;

ter o recurso que recebe comando de controle remoto sem fio
r lR; Deve ter o recuÍso para comandar motores com muita

ac ilidade tanto a velocidade como o sentido da rotação; Os projetos

poderão ser comandados conectados ao computador pelo cabo USB

u de formâ autônoma atrãvés da programação feita êm software

specífico para este fim;
Deve conter no minimo os seguintes projetos passo a passo

atapultã: Robô capaz de lançar projéteis atraves do princípio das

catapultas; Cobrança de pênalti: Possui um robô goleiro e um rob

chutador; Ponte Levadiça: Simula uma ponte Levadiça com comand

or operador e com sensoriamento da ponte aberta e fechada; Quis:

bô para competições sobre conhecimentos. São feitas perguntas de

múltipla escolha, onde as respostas corretas Íazem o robô avançar;

Detector de obstáculo: Robô móvel capaz de detectar objetos

desviaÍ dos mesmos; Semeador Automático: Robô autônomo com

istema de escavação e plantio motorizados; Robô Girassol: Simula ao

omportamento de um Girassol, realizando o processo de girar em

orno de si, buscando um ponto de altâ luminosidade; Telégrafo:

Possibillta a comunicação entre os alunos através do código Morse.

Pode ser feito através de sinais sonoros ou luminosos; Portão

aragem Automático: Simula um Portão de Garagem Automático com

sores parã ãbrir e fechar o portão com o farol do automóvel

njunto com mais de 4.000 peças deve incluir:

micros controladores com: 14 entradas e saídas digitais, 5ei

ntradas analógicas; Deve ter componentes on board, ou seja, já

ldado na placâ tais como: Simulador de farol {semáforo) contendo

m Led vermelho, um Led amarelo e um verde; Buzzer (bip); Sensor

luz; sensor lnfravermelho vermelho para captar sinal de controle

remoto (lR); Dois SensoÍes digitais; Deve conter no mÍnimo quatro sl

uepossibilitem conectar acelerômetro, Eluetooth, Painel LCD

J
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Driver PWM que permite controlar a velocidade e reversão de giro dos

motores; A saída do micro controlador deve ter conexão US8; 04
multicontroladores lógicos que devem funcionar como um painel de

ntrole central de onde é possível acionar motores, leds e outro
tuadores. como por exemplo, programaÍ um robô seguidor de linha

sem o uso de programação pelo computador, soment€ usando a

lógica;04 Joysticks com fio que permite controlar o projeto de

obótica. Cada .loystick deve conter no mínimo oito sensores par

nvio do comando; 04 Fontes de Alimentação com botão liga

esliga, e com conectores que permitem o uso sensores e atuadores
m a necessidade de soldar;04 Controles de lR de ry pode controlar

m robô através de um controle remoto de TV por lnfra Vermelho de

rma simples; 04 Controles de lR de TV pode controlar um robô
ravés de um controle remoto de TV por lnfra Vermelho de forma

imples;04 Painéis LCD, através de uma impressão visual de texto em
um painel LCD inserido no projeto, frases e mensagens programadas

são transmitidas para o aluno facilitando o entendimento das etapas a

rem executadas. Prático display LCD com 16 colunas e 02 linhas já

m pronto para utilização. Conta ainda com ajuste de contraste
rra de pinos de comunicação padrão para comunicação com os

micÍocontroladores; 04 Dispositivos Bluetooth, com o dispositivo
Bluetooth é possível se comunicar com o projeto através dos

ispositivos móveis como Smartphones e Tablets da plataforma

ndroid. Com o uso de aplicativo no Android é possível envia

comandos para o seu projeto;
Deve conter:

sensores de Temperatura; 04 Sensores de ímã;04 Sensores de Luz;

sensores de Obstáculo;08 Sensores de Toque 3.7;04 Buzrer;

õe5 Ponte H;16 Cabos Extensores duplos;08 Cabos Extensores

riplos; 16 Cabos de Extensões duplas; 04 cabos USB; 04 Controles de

Motores;12 HUBs; 04 ímãs) 12 INT; 04 lnterruptores;
12 LED (inclui cor verde, vermelha e âmarela); 08 Motores lúM6; 08
Motores MMF;04 Motores Servo Motor.
180 Vigas 3D termoplásticâs (sortidas); 440 Barras de lúetal (sortidas);

340 Conectores de lúetal (sortidos); 80 Cantoneiras de Metal
sortidos);200 Mancais de Metal (sortidos);160 Plataforma5 de Metal
sortidas); 160 PlataÍormas de Plástico (sortidas);24 Rodas (49 mm

9mm); 08 Rodas Bobas;32 Rodas (media e pequena);90 Eixos

adrados (sortidos);50 Eixo Redondo (sortidos); 30 Engrenagens 12

Dentes;20 Engrenagens 36 Dentes; 20 Engrenagens 50 Dentes;20
Engrenagens Cônicas; 20 Cremalheiras de PIástico;20 Polias 30 mm;
30 Polias 50 mm;15 Polias 06 mm; 15 Helices;40 O'rinB (sortidos);

980 Parafusos (sortidos); 780 Porcas Comuns; 125 Porca

utotravantes; 200 Arruelas; 50 Correias;

conter mais de 4.000 peças. Totalizando 30 caixas de material
rande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Robótica

unidades de Livro com atividades relacionadas aos materiais
listados anteriormente e com âtividades ligadas à programação

Itado para o desenvolvimento de crianças do 1e ano do ensino

ndamêntal I
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0 unidades de Livro com atividades relacionadas aos materiais

listados anteriormente e com atividades ligadâs à programâção

oltado para o desenvolvimento de crianças do 2e ano do ensino

undamental I

80 unidades de Livro com atividades relãcionadas aos materiai

istados anteriormente e com atividades ligadas à programação.

oltado para o desenvolvimento de crianças do 3e ano do ensino

undamental I

unidades de Livro com atividades relacionadas aos materiai

istados anteriormente e com atividades ligadas à programação

oltado para o desenvolvimento de cÍianças do 4e ano do ensino

undamental l.

uôidades de Livro com atividades relacionadas aos materiais

istados anteriormente e com atividades ligadas à programação

oltado para o desenvolvimento de crianças do 5e ano do ensino

undamental I

Armário organizador:
l armário confeccionado em aço carbono {SAE 1008/1010) com

bamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti

rruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com

desengraxante, decapãnte, fosfatizante, passivador e pintura através

o sistema eletrostático a pó hibrida com secagem em estufa a 200 e

com superfície lisa e uniforme com camada de tinta de espessura

minima de 70 micras. Contendo 02 portas laterais confeccionadas em

hapa de aço (0,45 mm), 01 (um) fundo e 04 (quatro) bandejas

uperiores confeccionadas em chapa (0,4 mm) possuindo reforço tipo

MEGA em cada prateleira e no fundo. As bases deverão ser

feccionadas em chapa de aÇo SAE 1008/1010 com espessura

mínima de 1,20 mm dobradas em Íorma de "U" e rodapé em chapa de

também 1,20 mm. suporte: Armário será montado sobÍe

quatro) rodízios em acrílico posicionado nas quatro extremidades do

mesmo garantindo um rolar suave com capacidadê de suportar 1

quilos por móvel, distribuídos uniÍormemente. Portas: 02 {unidades)

onfeccionadas em chapa de aço 0,45 mm deveram conter 03 (tÍês)

obradiças em cada porta confeccionadas em chapa 1,20 mm, com 01

(um) reforço ÔMEGA por porta fixado de forma vertical confeccionado

na chapa de aço 0,45 mm, 01 (um) puxador poí porta confeccionado

m polipropileno, 01 (um) fechadura em tambor cilíndÍico com chave

uplicada, possuindo travamento independente por porta. Painel

ivisor; 01(um) painel divisor confeccionado em chapa de aço 0,45

m instalado na posição vertical pintado na cor do móvel possuindo

istema de regulagem das prateleiras atÍâvés do sistema de

malheira com regulagem de 05 em 05 centímetros em ambos os

lados. Possuindo 1.98 cm Altura x 0.40 cm Profundidade. Prateleiras

8 (oito) unidades de prateleiras confeccionadas em chapa de a

,45 mm pintadas na cor do móvel sendo 04 unidades por

compartimento possuindo regulagem de 05 em 05 cm. Montagem

strutura do corpo, porta e reforços através do processo de solda

res: Toda a estrutura e bandejas em Cinza claro, Portas em cores

GENIAL LO6IC
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variadas. Dimensôes
(Profundidade).

1.98 m {altura) x 0.90 m (Largura) x 0.40 m

TOTAL 66.088,99

cúusur-l rr - FUNDAMENTAçÃo IEGAt
O prêsente contrato está sendo firmado com Íundamento na Lei ne10.520 de 17lO7 /2OO2 e lei ne

8.666193, e de acordo com as conclusões do Pregão Eletrônico n.c03/2023, aplicando-se ainda, os
princípios inerêntes aos contratos administrativos.

cúusuu rrr - valon
O valor aprovado para o objeto e de RS 66.088,99 (sessenta e seis mil, oitentã e oito reais e noventa e
nove centavos), denominado valor contratual,

Parágrafo Único
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos
recursos das seguintes dotações orçamentárias:

cúusur-l tv - pIGAMENTo

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e recêbimento dos
produtos.
Parágraío Primeiro
Na nota fiscal, deverão constar informações coÍrespondentes ao objeto, bem como indicação do

número do empenho.
ParágraÍo Segundo

O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento. instituída pela

Portariâ Ne 091/2022, de 09 de agosto de 2022.

Parágrafo Terceiro

Quando a CONTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de santa

Maria do Oeste -PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual Ns 3.330/2008.
PaÍágÍafo Quarto
Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria

de Fazenda do Município de Santa Maria do Oeste PR, os respectivos empenhos em seu nome não

poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

cúUsUtA v - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de dêpósito êm conta corrente da

CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mêsma.

GEN|ALLO6IC Ashàdod.íoma

PRoGRAMAs l&?ffi:il'ii,
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Dotações

Do ExercÍcio2023 1990 lOe.OOS.rZ.:Or.rZOr.ZO+O 102 la.+.SO.Sz.OO.oO

cúU5ULA VI - coNDIçõEs DE ENTREGA

ExercÍci lConta dalFuncional programática lFonte de lNatureza da lGrupo da fonte
o da lcesnesa I lrecurso loespesa I

desoesa I I I I I
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Os produtos deverão ser entregues em âté 30 (trinta) dias conforme solicitação da Secretaria de
Administração, a contar da assinatura do contrato no seguinte êndêrêço, Rua Alexandre Kordiak, ne 309
Cep; 85.230-000, Centro, Santa Maria do Oeste/PR, de 2ê à 6ê feira, no horário das 8h30min às 11h30h e

das 13h30min às 17hOOmin.

Parágrafo Primêiro
Os produtos descritos no item anterioÍ devêrão êstar êm total acordo com as exigências do ANEXO ll
do Termo de Referência.
Parágrafo Segundo
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio, embalagem,
transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino,
inclusive as despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de
fabricação e o prazo máximo para reposição do produto é em até 5 (cinco) dias úteis.

Perágrafo Íêrceiro
Entregar os produtos devidamente embalados, de forma â não serem danificados durante a operação

de transporte de carga e descarga.

Parágrafo Quarto
Caso os prôdutôs não sêjâm entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrato designado

iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os

casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo CONTRATANTE.

PaÍágÍafo Quinto
Os produtos serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes no Termo de ReÍerência e na proposta.

Parágraío Sexto
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em pârte, quando em desacordo com as especiÍicações

constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser notiÍicada a CONTRATADA no prazo de

até 05 (cinco) dias, da data da entrega.
Parágrafo Sétimo

Caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantes no

Termo de Referênciâ e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias a

contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, inclusive das despesas referentes à

retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a

CONTRATANTE.

ParágÍafo Oitavo
Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante

assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamênto de Contabilidade.
Parágrafo Nono
Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deÍinitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo Décimo
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Parágrafo Décimo PrimeiÍo 

GENTAL Locrc
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Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, a

CONTRATADA estará sujeita às sanções previstâs no Edital e no contato.

Parágrafo Décimo Segundo

lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a

repor aquele que apresentar defeito.
PaÍágrafo Décimo Terceiro
A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo

que o ato do recebimento não importará nã aceitação.

Parágrafo Décimo Quarto
O prazo de vigência do contrato será de l2(doze) meses a contar da sua assinatura.

cúUsUtA vII - oBRIGAçóES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se à:

a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes,

seguros, carga e descarga do materiâ1, desde a sua origem até o local dê destino, inclusive as

despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação

b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo de

Referência.

c) Observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente às caracterÍsticas

do edital, haja Vista que o fabricante pode alterar seus produtos e modelos sem prévio âviso.

d) Assumir integralmente a responsa bilidade de cotar modelo que atenda as características do editâI,

mesmo que este seja diferente do modelo de referência.

- possíveis divergências na informação do modelo de referência não isentam a CoNTRATADA da

entrega do produto em conformidade com as características do edital, nem são motivos para

cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsâbilidade da CONTRATADA é a verificação e o

atendimento às característicâs do produto.

e) Assumir integral responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte qualquer que seja

a causa.

f) obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo de

Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada'

g) Assegurar que os produtos estejam embalados adequadamente, para que não sofram danos durante

o transporte ou armazenamento.
h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,

necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado

i) Cumprir todas as orientações do coNTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos'

i) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação

necessárias para contratação com a Administração Pública.

k) Não transferir â outrem, no todo ou em pãrte, as obrigações assumidas em razão da presente

produto.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a

CONTRATANTE.

m) comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de

prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
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ESTADo »o peReNÁ
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n) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lnstrumento Convocatório.
o) Os casos excepcionais serão avaliados pela CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.
p) Operar como uma organização completa e independente.
q) Sujeitar-se à ampla e irrestritâ fiscâlização por parte do CONTRATANTE para acompanhamento da

execução do contrãto. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a respon sa b ilidade
dâ CONTRATADA pela exêcução dê qualquer serviço.
- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte do equipamento e

materiais, bem como de deslocamento de peças e pessoal para as futuras manutenções que possam vir
a ocorrêr, serão por conta da CONTRATADA, bem como o transporte de equipamentos (necessários à

descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normas de segurança do trabalho e de

trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.

r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto da

presente licitação, isentando o N4unicípio de toda e qualquer respo nsa bilidade.
s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do

objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas,
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica;

€ncargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre

o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital,
para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

t) Comunicar ao fiscal do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à

Administração.
u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer

situação anômala no decorrer da aquisição do obleto da presente licitação.
v) Manter sigilo, sob pena de respo n sabilida de civil, penal e administrâtiva, sobre todo e qualquer

assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da

execução do objeto deste Contrato.
Parágrafo Único
Garantia dos PÍodutos:
a) O período de garantia é de no mínimo 12 meses.

b) A garantia dos equipamentos deverá ser declarada na proposta e passará a contar a partir do
Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

cúUsUtA vIII - oBRIGAçôES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga.se à:

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.

b) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, e demais informaçóes que esta venha a solicitar.
c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especiÍicações, prazos e demais

condições.

d) Acompanhar a entrega dos materiâis e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da

CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.

e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.

GENTAL LOGTC 
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f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência, no

instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA, recusando-o na hipótese de

desconformidade côm as características pretendidâs.

g) Realizar rigorosa conferência das caracterÍsticas dos itens fornecidos, por meio da Comissão de

Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando

comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entÍega a que se

referirem.
h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com

as especiíicações constantes no Termo de Referência, edital e proposta, para fins dê aceitação e

recebimento def initivo.
i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua

imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos

fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que sêja substituído, reparado ou corrigido.

k) Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela

CONTRATADA.

l) 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.
m) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do obJeto, apontando as razôes da sua

desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumênto

convocatório ou na proposta apresentada.

n) proporcionar todas as facilidades para que as CONTRATADAS possam cumprir suas obrigações dentro

das normas e condiçõês deste Editâ1.

cúUsUIA IX - RESPONSABII.IDADE SOTIDÁRIA

ticam designados como fiscais de contrato o servidor público ODAIR JOSE FERREIRA DE, inscrito no CPt

ns 857.956.159-00 - Assistente em Adminlstração l.

Parágrafo Primeiro
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçôes técnicas

ou vÍcios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei Ne 8.666, de 1993.

Perágrafo Segundo

O representante da Administração anotârá em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e âno, bem como o nome dos funcionários eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabÍveis.

cúUSULA X - SANçõEs ADMINISTRATIVAS

comete infração administrativa, nos termos da Lei Ne 8.566, de 1993 e da Lei Ne 10.520, de 2002, a

CONTRATADA que:

GENIAL LOGIC 
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a) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e

legislações pertinentes à execução do contrato, o município de Santa Maria do Oeste, poderá, ainda,
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei N0

8.666/93.
b) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se recusar

injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometêr fraude fiscal.

Pãrágrafo Primeiro
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará su.ieita,

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acârretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso in.iustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

c) Multa compensatória de LO% (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no caso

de inexecução total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão de licitar e impedimênto de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela quala Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

f) lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a

coNTRATANTE pelos prejuízos causados.

Parágrafo Segundo
Também fica sujeita às penalidades do art.87, lll e lV da Lei Ns 8.665, de 1993, a CONTRATADA que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;
b)Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.
Parágrafo Terceiro
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na

Lei Ne 8.666, de 1.993, e su bsidiaria me nte a Lei Ne 9.784, de 1999.

Parágrafo Quarto
A autoridade competente, na âplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da coNTRATADA,

levando em consideração todos os atos Celebrados com a CONTRATANTE, bem como o dano causado à

Administração, observando o princípio da proporcio na lidade.

Parágrafo Quinto
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsa bilização do licitante por eventuais pêrdâs

ou danos causados ao Município de santa Maria do Oeste - PR.

Parásraro sexto 
Fixâ-'^'fifl' r;'i?iJ'fn'fiffi'"'
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As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações

impostas pela Lei Nq 8.666/93 e suas alterações.

cúusuu xt - coNDUTA DE PREvENçÃo DE FRAUDE E coRRUPçÃo

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de

licitação, de contratação e de exêcução do objeto contratual-

Parágrafo Único
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na

execução de contrato;
b) "pÍática Íraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de inÍluenciar o

processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em

níveis artificiais e não-competitivos;

d),,prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um prÔcêsso licitatório ou afetar a execução

do contrato.
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, Íalsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja

impedir materialmente o exercício do direito de o orBanismo financeiro multilateral promover inspeção.

cúusuLA x[ - DlsPoslçÔEs FlNAIS

Fica eleito o Foro da comarca de Pitanga PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas

ou questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,

juntamente com as testemunhas abaixo, para quê surtam todos os efeitos lêgais'

Santa Maria do Oeste PR, 17 de fevereiro de 2023

GENIAL LOGIC PROGRAMAS A'sinado deíorma disitãl por GtNrA L

ióÚlnOOtfefS Lopcrc PRo6rÀMAs EDUC^(roNAls

LTDA:480560610001 05 Dàdo§: 2023 02.21 21 06:12 {l'00'

GENIAL LOGIC PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA

CONTRATADA
OSCAR EI.GADO

PRE FEITO MUNICÍPIO /CONTRATANTE

MARCOS

RG:9.769

ICIO VICENTE STROHER

G:3.916.724-7
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 35/2023

CoNTRATANTE: MUNICíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua José de França Pereira ne 10, inscrito no CNPJ/MF sob np 95.684.544/0001-
26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DEIGADO.

CONTRATADA: GENIAt LOGIC PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Ne

48.056.061/0001-05, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto, Ne 1811, Sala 31, Centro, Guarapuava PR.

OBJETO: "AQUISIçÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE

MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR".

7.999,99Fenix

Brasil

o

27 .999,991,001 KIT DE ROBOTICA, PARA ALUNOS DE 6 A 8 ANOS. Kit de peças/componentes

Programa Tecnologia Robótica na Escola, contendo no mínimo 450
peças; Material de Hardware (Peças de estrutura e component
letrônicos); Armário de aço para armazenagem dos equipament
mponentes garantindo se8urança no seu manuseio

Material de apoio ao aluno e professor Fundamental l-A contendo no kit
livros de atividades por série, totalizando 150 livros mais 06 livros d

professor com perBuntas e respostas e lista de atividades;
are

Deve conter licença para uso em um computador, deve ser em portugu

linguagem intuitiva, de fácil uso, utilizando fluxograma com objeti
ucacional sem nenhuma necessidade de conhecimento profundo e d

linguagem técnica. No mínimo, quinze cenáÍios interativos para simular a

programação sem necessidade de componentes físicos;

Projetos:
10 PÍoietos de robôs para que o aluno desenvolva ainda mais

conhecimento da robótica em sala de aula, como mecânica, compon

etrônicos, programação, entre outros.
mponentes e peças devem contêr:

1 Painel solar Grande K5; 2Sensor de Luz Analógico K5; 2Botão Ponte H K5

lBotão com Trava K5; 1Ímã; 2Sensor de Toque (2 vias) K5; 1 Sensor de Ím
(2 vias) K5; lBip (5; 3ted (vermelho, verde e amarelo) K5; 2Motor s

Dc de redução (DIREITO); 2Motor Strong Dc de redução (ESQUERoo);

2Circuito HUB K5;2Circuito INT K5

2circuito Relê K5;2cabo Extensor 2M MF K5; 2 Cabo Extensor Duplo M K5

Cabo Extensor Duplo F K5; 2caixa de Pilha K5;44 Peças de Encaixe d

lástico Amarelo (sortidas); 44Peças de Encaixe de Plástico Laran

sortidas); 44Peças de Encaixe de Plástico Vermelho (sortidas); 42Peças d

Encaixe de Plástico A2ul (sortidas); 25Barras de Plástico (sortidas)

52Plataformâs de Plástico (sortidas); 6oviSas 3D termoplástico (sortidas)

das (média); SRodâs (49 mm e 59 mm); 2Rodas OVAL (59 mm); lRoda

ba; 2Engrenagens OVAL 12 Dentes;2 Engrenagens OVAL 36 Dentes

Engrenagens oVAL 60 Dentes; 2Engrenagens cônicas; 2cremalheiras d

plástico; lsistema de EnBrenagens; 2Hélices;30Pino G; 15Pino M;30Pino

P;4Elásticos sortidos; l caixa organizadora de plástico.

Material Didático
LIVROS DO ALUNO (1e Ano) com todos os conceitos que envolvem

nsino da Robótica Educacional. Mecânica, elétrica e programação,

incluindo exercícios e atividades que a.iudam no processo de aprendizagem

ultidisciplinar.

lnome 

do produto/serviÇo leuantluarca lPreço lpreço

| | lmáx lmáx total
Item
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50 LIVROS DO ALUNO (2e Ano) com todos os conceitos que envolvem

ino da Robótica Educacional. Mecânica, elétrica e programação,

ncluindo exercícios e atividades que ajudam no pÍocesso de aprendizagem

Multidisciplinar
50 LIVROS DO ALUNO (3e Ano) com todos os conceitos que envolvem

sino da Robótica Educacional. Mecânica, elétrica e programação

ncluindo exercícios e atividades que a.iudam no processo de aprendizagem

Multidisciplinar.
3 LIVROS DO PROFESSOR com cronograma de aulas, conteúdo de apoi

manual dos projetos e lista de atividades.

rmário em Aço para armazenar os comPonentes

rmário confeccionado em aço carbono, contendo 02 portas laterais e 02

(duas) bandejas superiores, possui 04 (quatro) rodízios em acrÍlico com

pacidade de suportar 150 quilos por móvel, distribuídos uniformemente

Dimensões: 1.09 m (altura)x 0.75 m (Largura)x o.4o m (Profundidade)

38.089,008.089,00

Brasil

tx

o

1,00ROBoTICA, PARA ALUNOS DE 9 A 10 ANoS (it de peças/ componentes

ama de Íecnologia Robótica na Escola. Contendo 862 (Oitocentos

essenta e dois) componentes/peças de estrutura e componentes

letrônicos; Material de Hardware (peças de estrutura e component

eletrônicos); Armário de Aço para armazenagem do

uipamentos/componentes 8ârantindo segurança no seu manuseio;

Material de apoio ao aluno e professor tundamental l-B contendo no kit 5

livros de atividades por série, totalizando 1oO livros mais 04 livros d

rofessor com perguntas e Íespostas e lista de atividades;

material didático deve conter um cronograma de aulas para o profess

uir durante o ano letivo, com exercícios teóricos e práticos; Algun

boÍde temas dos fundamentos da robótica. No mínimo nove vídeos aul

bordar matérias interdisciplinares como história, geografia, matemática

strução de múltiplos proietos robóticos. Contemplando proietos pa

O Software de programação deve conter licença para uso em qu

de conhecimento profundo e de linguagem técnica' o Software deve ter o

No mínimo dez cenários interativos para simular a programaç

necessidade de componentes físicos; o software deve controlar ao mesm

empo no mínimo 14 servos motores; Deve ter o recurso de envio de text

para painel LCD; Deve ter o recurso de Bluetooth; Deve ter o recurso qu

rotação; os projetos poderão ser comandados conectados a

putador pelo caboUSB ou dê forma autônoma através da programaçã

ita em softwâre específico para este Íim;

intes recurSos:

proJ oes uo ed nac oI pria udo o poaeaoss pçacomSeto passopa
ua 5la e u5an ma tca qdam sadaUvis a sua todR uc SÍ50 paero oet

ua a don daCâ deoa a uod aeos laU sso noveêoÍes paoa ppa
as eveda temOsaecti aresa posam u e evêd pmu teordb a q

m enn dtescoente Íeriae pomdo a peçasA mco osUort u es çãopcp
ti aÍléa demd e perm

SOU se me âoÍ ntoti properm

Íáê cl sU ode n aU eu s dsere me ort gemdev guad reso pup
d dahn mu na essecs mê enom VOUfl x maa cout nza o bjetid ogr

ão sem

fa

orset o ecuR Deve paofie om orocont le pomco na od deecebe
omco sentido ooc ad ednta o velacl adid eum tae cS omnd a moto

a

com

trâvé
o5S aten 5 paum n om OSnontercDeve sego

dcndoS ptoa pandez çacaRo obâIttaa papu
romuet robro omUuS goosPItine ad ea poc bsta Ita nçaac pu

passo e Projetos de livre montagem

2

ter

necessidade solda,

intuitiva,
educacional

sem

passo:pro.ietos
proiéteis

e
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chutador; Ponte Levadiça:Simula uma ponte Levadiça com comandos p

operador e com sensoriamento da ponte aberta e fechada; Quis: Robô parâ

mpetições sobre conhecimentos. são feitas perguntas de múltipla

colha, onde as respostas corretas Íazem o robô avançar; Detector d

bstáculo: Robô móvel capaz de detectar objetos e desviar dos mesmos

meador Automático: Robô autônomo com sistema de escavação

plantio motorizados; Robô Girassol: Simula ao comportamento de um

Girassol, realizando o processo de girar em torno de si, buscando um pont

de alta luminosidade; Telégrafo: Possibilita a comunicação entre os alun

ravés do código Morse. Pode ser feito através de sinais sonoros o

uminosos; Portão Garagem Automático: Simula um Portão de Garagem

utomático com sensores para abrir e fechar o portão com o farol do

utomóvel
junto com mais de 4.000 peças deve incluir:

micros controladores com: 14 entradas e saídas digitais, seis entrada

analógicas; Deve ter componentes on board, ou seja, já soldado na pla

ais como: simulador de farol (semáforo) contendo um Led vermelho, u

Led amarelo e um verde; Buzzer (bip); Sensor de luz; sensor Infravermelho

ermelho para captar sinal de controle remoto (lR); Dois Sensores diSitais

Deve conter no mínimo quatro slot que possibilitem conecta

acelerômetro, Bluetooth, Painel LCD e Díiver PWM que permite controla

a velocidade e reversão de giro dos motores; A saída do micro controlado

e ter conexão USB; 04 multicontroladores lógicos que devem funciona

mo um painel de controle centÍal de onde é possível acionar motores,

leds e outros atuadores. Como por exemplo, programar um robô seguid

e linha sem o uso de programação pelo computador, somente usando

lógica; 04 Joysticks com fio que permite controlar o pro.ieto de robótica

Cada loystick deve conter no mínimo oito sensores para envio do comando

Fontes de Alimentação com botão liga e desliSa, e com conectores qu

ermitem o uso sensores e atuadores sem a necessidade de soldar;

ntroles de lR de TV pode controlar um robô através de um control

remoto de TV por lnfra Vermelho de foÍma simples;04 Controles de lR d

pode controlar um robô através de um controle remoto de TV por ln

ermelho de forma simples;04 Painéis LCD, através de uma impress

isual de texto em um painel LCD inserido no projeto, frases e mensagens

programadas são transmitidas para o aluno facilitando o entendimento da

etapas a serem executadas. Prático display LCD com 16 colunas e 02 linha

vem pronto para utilização. Conta ainda com a.iuste de contraste e ba

e pinos de comunicação padrão para comunicação com os

microcontroladores; 04 Dispositivos Bluetooth, com o dispositivo Bluetooth

possível se comunicar com o projeto através dos dispositivos móvei

como Smartphones e Tablets da plataforma Android. Com o uso

plicativo no Android é possÍvel enviar comandos para o seu projeto;

Deve conter
Sensores de Temperatura; 04 sensores de ímã; 04 Sensores de Luz;

sensoÍes de obstáculo; 08 Sensorês de Toque 3.7;04 BuzzeÍ; 04 Botõ

nte H; 16 Cabos Extensores duplos; 08 Cabos Extensores triplos; L6 Cabos

e Extensões duplas; 04 Cabos USB; 04 Controles de Motores; 12 HUBs; 04

Ímãs; 12 INT; 04 lnterruPtores;

12 LED (inclui cor verde, vermelha e amarela);08 Motores MM6;

Motores MMF; 04 Motores Servo Motor.

180 gas 3 D te mop as cas 440 Ba as de eta SO rtida5 3

nectoreS de eta 80 Ca n onel a 5 de eta

Mancais de Metâl (sortidos); 160 Plataformas de Metal (sortidas); 160

(sortidas);
(sortidos); (sortidos);
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Plataformas de Plástico (sortidas); 24 Rodas (49 mm e 59mm ); 08 Roda

Bobas;32 Rodas (média e pequena);90 Eixos Quadrados (sortidos);60 Eix

Redondo (sortidos);30 Engrenagens 12 Dentes; 20 Engrenagens 36 Dentes;

20 E ngte na ns 20 côn cas 20 crem a hel Ía s

P aStico 20 P o ta s 30 P ol ta s 60 15 Pol a S 06 15 H él tces

40 o'ring (sortidos); 980 Parafusos (sortidos);780 Porcas comuns; 12

Porcas Autotravantes; 2OO Arruelas; 50 Correias;

Devê conter mais de 4.OOO peças. Totalizando 30 caixas de material'

Gra nde enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Robótica

unidades de Livro com atividades relacionadas aos materiais listados

nteriormente e com atividades ligadas à programação' Voltado para

esenvolvimento de crianças do le ano do ensino fundamental l'

unidades de Livro com atividades relacionadas aos materiais listâd

nteriormente e com atividades llgadas à programação Voltado para o

desenvolvimento de crianças do 2a ano do ensino fundamental l'

80 unidades de Livro com atividades relacionadas aos materiais listad

nteriormente e com atividades ligadas à programação Voltado pâra

esenvolvimento de crianças do 3e ano do ensino fundamental l'

unidades de Livro com âtividades relacionadas aos materiais listad

nteriormente e com atividades ligadas à programação' Voltado para o

desenvolvimento de crianças do 4e ano do ensino fundamental l'

80 unidades de Livro com atividades relacionadas aos materiais listad

nteriormente e com atividades ligadas à programação' Voltado para o

esenvolvimento de crianças do 5e ano do ensino fundamental l'

Armário organizador
1 armário confeccionado em aço carbono (SAE 1008/1010) co

cabamento pelo sistema de

co

tratamento químico da chaPa (anti

u noso e fo sfati2a nte m ba n hos s uce55 ivos a q U en e, com

engtaxante deca pa nte Ío SÍatiz a nte pas5 ado e pr ntu a a aves

stema eletrostá tico a po h b da com Seca e m em eStu fa a 200 c com

SU perfÍcle SA e u n Ío m e com camada de tinta de es pes SU a m n m a de 1

cras 0 ) portas atera S con fecci onad as em cha pa de aço 0,4

mm), 01 (um) fundo e 04 (quatro) bandejas superiores confeccionadas em

chapa (0,4 mm) possuindo reforço tipo Ôugca em cada pÍateleira e n

ndo. As bases deverão ser confeccionadas em chapâ de aço

1OO8/1010 com espessura mínima de 1,20 mm dobradas em forma de "lJ"

rodapé em chapa de aço também 1,20 mm. suporte: Armário será

montado sobre 04 (quatro) rodízios em acrílico posicionado nas quet

xtremidades do mesmo garantindo um rolar suave com capacidade d

uportar 150 quilos por móvel, distribuídos uniformemente Portas

(unidades) confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm deveram conter

es dob ad ças em ca da po rta confecci onad a5 em chapa 7, 20 co

1 refo rço ô E G po rta fixa do de vert ca confecci onad

n a cha pa d e aço 01 puxa do po porta confecci onad o

p ropr en o 0 1 fec had u ta em ct nd rico com chAV

u p cad a, posS u ndo trava mento ndepe n dente por porta P a nel d so

1 u m d S o r confecc ona do em cha pa de aço 0 45 mm nsta a

o5 çao ve rtica p n ad o na co do móvel 5 s ema d ep

regu a m da5 p atelel ra5 através do s ts ema de com

m de 05 em 05 cen met oS em a m bo 5 os ad os c
egu âge

d dtu a x 0 .40 cm P ofund dad e P a e e as 08 o o U n d a es

prateleiras confeccionadas em chap

móvel sendo 04 unidades Por comp
a de aço 0,45 m

artimento Possu

m pintadas na cor d

indo regulagem de 0

60 Dentes; Engrenagens

30 mm; mm; mm;

Contendo

mm,

(um) por forma

0,45 mm, (um)
(u m) tambor

painel
possuindo

cremalheira
Possuindo 1.98
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.u^ rosE oE f a^l{c^ PER€lR^ tr l0 _ cEa !5.2r0'o0O Folla/FÀx: lOr? | 3a'r't 2Jl

05 cm. Montagem: Estrutura do corpo, porta e reforços através
rome nCi aa clzbae nesta Íutu aodT a dejasCo Íesed asoldprocesso

La Íara 0x m.90981. a ltuDimensões rguvacores dana sem

m (Profundidade).

O total do item é de RS 56,088,99 (Sessenta e seis mil, oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)'

Data de assinatura: 17 de fevereiro de 2023.

Vigência: L6l02/2024
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÀIiTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 3ó/2023

CONTRATÂNTE: MUNICIPIO DE SAT"TA MARIA DO OESTE. Estado do Paraná, pessoajurídica de direilo público intemo. com sede à Rua
José de França Pereira n' 10, inscrito no CNPJ,{!íF sob n" 95.6t34.544i 0001-26. neste ato devidamente representado pelo Prefeiro Municipal. Sr.
OSCAR DELGADO,
CONTRÂTADÂ: GENIAL LOGIC PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTITA, inscrita no CNPJ sob o N" 411.056.061/000I -05. situada na Rua
Marechal Floriano Pcixoto. N' l8l l. Sala 31. Centro. Guarapuava PR.

OBJETO: "AQUISIÇÀO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PAR4. ALUNOS DO ENSL\O FUNDAMENTAL DÀ REDE MUNICIPAL DE
SÂNTA MÀRIÀ DO OESTE PR".

Nomc d. pbduro scnrço lu*'
DE RoBoTlCA. PAR^ ALUNoS DE 6 

^ 
N aNoS. Kn d. pcçlvcomponcnts d. Pbsjzm Tccnologi! Robô'ic! m Esol..

no minmo 450 p.ça: MeÍiâl da Hsrdwrr. (P.ça d. 6hún . .omÍo..nh .l.hnicG): 
^mâno 

.L 4d prm Âmazena!êh

d. lroro & d@ . pref.ss rú{hÍhrrl l-^ @ní<lo tu kÍ 50 hlB d. ,ravid.ild poÍ sm.. rotzli?ântlo I J0 h!6 @n 0ó

D.v. onGr li*oç! pü! uso .ft ur ompú!úr. d.!r sr m port!3!6. d. I'n$,1.'n intuiti!â. d. làc'l ui1. lnl'ànúi

obj.rilo.du.4ionrl *m nenhm, nc.csi.LlÊ d..o.hecimenio protu do c d.lin-quBcs Émica No miniho. qurn2c

i à{riv6 D.n ,inúl.r r progÉÍBçãó ffi h.@iü{t d. .onpe.&§ Íi.i.6:

! 0 Prcj.ld d. retÉ6 p.a qu o ãIN d.5volv. .'td. ru. o lun<imnio .L (üiq .m eh & rla .llm nRíaÀ cmpo..nB

I Fricl sólú ômd. i\5r:Sffir!â Lu 
^.dô!'có 

K5:1Bdao Pdr. H Kii lBoú, com Tmr! KJ; I ini: ls.íq & ToqE (l riõ)

I scflsor dc ,nà t2 lis) Líi lBip K5: llcd {lcmcllrô. !.rdc e âmrolot (5: lMoior Slrong m dc rcduÇào lDlRElTOr:

D(' d. r.düÇô ( FSQU ER rro): 2a ircuilo HUB K5; 2ckaú INT xs

Rcli (t:2c.bo ErknerlM Mf Ksil Clul Erlsnw Dlplo M K5::Cíbo ExBe. DUDIo F Ki: lci'u d. lrlhn Ki
d. E.4rr .L Pl&i.ô {nelo ÍsdidÀ.)i .rP.{ar d. FEair. d. PlÀt(o tlãJa l.úidâ.)i 4iÍP.§as d. r:tu.r(. d. P

(í,r'dar)i 4lP.ra d. EÉirr d. Pl&l'cô Aa! l$nid.sl 2sBdnr .!. PlÀecÕ (vríiÀr)i j2PlaLrlotus d. Pli{tio lsríidx
.lD l.ruplisü.o (sdi&s): ,rtodÀ rmadir): ERód.s lrl9 mr. 59 nhl: 2Rod4 O\'^L 159 úm): lRoda bobt 2

ovAL ll Dd.si 2 ErgrcMgd ovÀL 16 Dcm6: :E g!eg6 ov^L 60 Dtnl.q 2tngÍ.úsos .óni6r lcdulh.iú d. aláqi@:

, §i$m! d. E gm.g.nr: 2l lalic§: l0Pino C: I 5Pino M i lolino P: 4Elaricor oíidosi I (]àir orgmiadoB d. plásrico.

I-IVROS m 
^LUNO 

(l'^rc, coô rodd N.otucnü qG..volv!h o.nsno d. Roúú.! Eór.rio.al. M@i.icÀ elétiú .

'ncluiido 
crcí.iG . ltivib!.r qu. aJud.h m prE s & +Éndrã8@ Mulridi{ipliíar

Ltl,ROS DO ALUNO l:'Am) cm roôr G.m..rb qE eÍFlr.m o cMú .h Rô&t{ica Edu(&nml Maàiq .lélrto

inclúndo cr.rcicid . âtividrd.s q* !jur,:n no prcs & ap..ndiraed Mülrid&iplihr

fi U!'nOS DO 
^LLNO 

(l'^m) csr lodd B.rft..h qu c.ro[.m ô ..ím {tt RÕtlnio Edúlcioml M«i.ica clàne

poglzmdo, incluidô Ú@lcic . aivi<lrd.s quc ljudrD rc pre.s & +Erdizgm Mulrilisiplin&.

I L&rRoS DO PROFESSOR @n cMoeúm! d. !u1... côntdiJo d. .poio, ônúll dB l'oj.tos . lü! de alividldês.

AnIário .m 
^ço 

pe .tri@@ G @opoB.rs

Coílft.iorado cm 40 oÍhdb. @ír..rlo 0? DonÀ hi.Bk. 02 (duôi bfiL)a !úF.Õ.6 posur 0{ lquml tudinos d
Êo cm qrt'ôd. & flpül:r 150 qulo. por iwl, diúl[ib. úifômêjMl! DilErõ6r 1.09 m trrn) r 0.7J m IL!ÍEM) r

nDi ô pDtsrcôa N.grúh\ e êIxsl!5 c lrtrô &.ri\,Li

.qujp.@íb./ oôromnB gamúr& c8rallçr ío s.u nÚeió.

lêr,ónic. I,rôgBnDç,ô. ên@ eh

PAi 
^ ^l-UNos 

DE 9 a l0 
^NOs 

(ir d. prç.í .ônrronêncs d. Pn,gruu dc Tamlogi. Rohit.r n! E{dh c

nd d. ôpolo e.l@. prcf.$Í Fudan nlil l-A coorcodo tu kI t0livrus &.ririd2rlc! por séri.. roblrâtrú lm lirror mr
lim do pruf<$r coú odrguras . r.sosr.s . lú!. d. aúvdaja,

nl.hal di&lro d.rc snkr um cónqnn. d. rula p.B o potMr $sur dlme d m l.tir., con exd.i.rô tôí(n\ . pnt

lsG pbjdc .m pas a p.M . x óp(io .b dúo d. êdú ó {u pópno pmj.toi teclljs âuúoris,t pa6 ór mú! di,úmica d

(Oiteeíl(É c s6eob c dois) componcnr.tp.§as d. csr.ar@ c compotrcÍrcs cl.irônrcosi Malüial dc Hârdwsc 1pcças dc eíruruB

pondré .l.rôn'c$li 
^mirio 

d. 
^ço 

p.ra.ruzug.m dc cqui0zh.írdtconÍM..ts grtutií.to s.gútuc! io *u mú.u".ió.

. qu âbord. kros dos lud,mcnlor d! í$ôrú. NÕ miniDo mvc \ id.or iulas !àÉ Õ p6f.sr. nív. ti.Lús.ulâr pán ô aluo.

vidco óulà &vc âhor(II un l.ma qü. dcvc l.r ! Esp.criva .poslrl.. Os lch.s d.v.D lbor&r mâldnas nÍ$disipúu!6 côno

g.ogmri!. makmático c ponü!ü§; 
^.dmpôríào.lô 

maenal .nte p!Çrs . compo..lti d6. Í'.mntr ú pbnto u$ . *n

dc sld.- além .l€ pefriú ô consrruÇà tL múlriplc pIoj.t6 obóricú Conrúplúô pój.bs pdo i p.se . pójelrs

SôÍNe & íao8É.ú§aô d.ve ú6 Let{! n a M.n qúlro cohpulzrrÉ. d.\r *r Êm pdüsüÀ. dc nnsu8tn úuiú\À
rá.il N. ülliàI(,o íurosM. cm ôj.nvo.duÚiôEr !d nmhutr nE.sú.dc d. @rheimrb p.oíudó c d. )rngug.m iÉrie.

Sori*úÉ d.\c r.r os sexuinrer r.cuM\

Nô miíimódc? cênr ôs inrcÉrivós pm siô.|âÍ r p.ogÚhnçio rcm..c.sr ad. d. cô'npo.cmcs risicosr O ÍrtlwrÍ. d.!c co.EolÀ

mesno l.npo no minlmô 1.1 *ô,N úotoicsi D.!. kr o rduÂô.1. civ,o d. ktros írà.J pã'ncl LCD; Dc\. re' o 
'rcu'w 

dc Blletooth

Dcv. rer o .c.uúo qu rcccb{ mdo dc coúolc (ne sm fio por lRi D.v. t.r o uús prD comlr!ú moro.s côm

idad. laíro a \rl@l(h& co@ o sttdo d. or.ção: o. p.oj.i6 Êúllio Ír .ooard.do. coGl.dd @ .o@u6dor D.lo úbo

d. fm .urômm. erà d: pÍÕgr.n r,. acib cm sn*e 6D€íÍco p.n st in
scÍ m úinitu 6 egúint s ,új.iot pa$ ! ,assl

hnpsr//www.diariomunicipâl.côm.br/âmp/materiê/0Ê2FEF76/03AFY_aSURZZ25BAzAlY4hAzOSOBV33Zl0gvo3gyQ4nu_M4Pa3vxNN3SHYOVcr.. 1/3
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C.rapuhir Robô §!p, de lrnsaÍ próJôrsi( riE!ós dú pnncip'o dl§..hpulBi Cohrurça d. Íl.nlLr: Possu' urn otri gol.io c um

.huúdô'i PoíB Lrv.dlça: Srôuh um rs.t Lêvldiçâ .ôm .ôrnâtulos por oÍE6d.r c oh s.n«Ír.nêío & írn'. ih.rla c íc{had,:

Róô pú! conpdiçô.s $br. onh..imnü]s §à f.iili p.rguB d. núlripl. ÊslhÀ ond. s r6pôúi.mB fen o roho

D.kbr dê otÁr.urdr Robó nóv.l cln , & dcBú obj.bs . dc§liar d,os cturi S.m.üloÍ Âu!onin.ô: Rôbo aubndo

J )

súríâ dc escâvaçà. c pl&úo íooúados: Robo CiÉol: Súrdâ $ comporlameob d. !n Ci6sl. melizMdo o pr&c$o de

cm rmo d. si, bus.do @ Fnro d..lre lldimlidz!.r T.lé8nío: Po§ítliÉ !.omúi.4ãd eí8. s.l!ru§ .tBvà do.údEo

@rôÉs: A sld. dô ni.Ío @nÚdrdd &y. t Í .raàô USBI 04 nü]n.onúol.doB lfuicG qú d.vo tumionrr om ur p.rúl de

@núolc mml é oid. ú p6riv.l â.io@ mlo.d. l.ds c 6u6 â§Ddôró. com Dor êrênplô, ,Íogtu uó ôbo eguidü.L lúha
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