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TERMO DE REFERÊNCIA SMEC 15/2022 
AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 

aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos de soluções que auxiliam no processo 

ensino aprendizagem, destinado ao ensino fundamental anos iniciais e finais, nas áreas de ciências, 

matemática, robótica e braile, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

2– JUSTIFICATIVA 

2.1 Justificamos a aquisição dos materiais e equipamentos pedagógicos para o ensino fundamental 1 e 2 

uma vez que tornam possível ampliar a participação dos estudantes nas atividades curriculares e/ou 

extracurriculares. Os materiais auxiliam na aprendizagem através da aplicação de novas técnicas e 

conceitos, conduzindo aulas mais dinâmicas e interativas. 

2.2 A Robótica Educacional é uma forma de ensinar que tem como objetivo estimular que os estudantes 

investiguem, resolvam problemas e assimilem conceitos curriculares. Ela vai além da construção de 

projetos e da programação de robôs e, por isso, pode ser usada em diferentes níveis de ensino. Com ela 

estimulamos a aprendizagem de maneira prática e desenvolvemos nos estudantes a capacidade de 

pensar e achar soluções para os desafios propostos. Incentivamos também, o trabalho em grupo, a 

cooperação, o planejamento, a pesquisa, a tomada de decisões, a definição de ações e a dialogicidade a 

respeito de diferentes opiniões. 

Nesse sentido, a Robótica possibilita iniciar e incentivar os estudantes a aprender a respeito de 

tecnologia de maneira integrada com as disciplinas (interdisciplinaridade) e seus respectivos conteúdos 

curriculares, por exemplo, Matemática, História, Geografia, Física, Ciências entre outras. Eles percebem 

que podem usar os conhecimentos da área em outras disciplinas e se sentir motivados a se empenhar 

nos estudos de diferentes temas. Desta forma, passam a mostrar melhores resultados de aprendizagem 

e a ter facilidade de assimilação dos conceitos aprendidos em sala de aula. Tornam-se também mais 

independentes, responsáveis, autônomos e críticos, consequentemente, mais preparados para os novos 

desafios do mundo atual.  

Destacamos ainda que a Robótica serve para: tornar as aulas mais divertidas, descontraídas e 

comprometidas com a cientificidade; proporcionar mais interações entre educadores e estudantes; 

enriquecer a grade curricular com disciplinas voltadas à Tecnologia; promover a aproximação entre 

estudantes de diferentes perfis, colocando-os em grupos para construir robôs; prepará-los para o 

mercado de trabalho; respeitar os princípios da Educação Inclusiva – estudantes com diferentes 

necessidades educacionais especiais podem aprender por meio dela.  

Assim, justificamos a necessidade de adquirir kits de robótica desde a Educação Infantil (iniciação à 

robótica) até o as séries finais do Ensino Fundamental. Com esses kits conseguiremos desenvolver tanto 

formação de professores, quanto de estudantes. Os professores formados com esses conhecimentos 

disseminarão cada vez mais em suas instituições uma perspectiva tecnológica. Já os estudantes, são 
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inseridos no universo da tecnologia com um outro olhar e a partir disso, aprendem de maneira 

inovadora.  

2.3 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular do Estado do Paraná preveem 

o uso dos recursos tecnológicos na escola, tendo em vista que a sociedade está imersa no meio digital. 

Sendo assim, é evidente a importância de se explorar a área da Tecnologia em prol da formação de 

estudantes e de sua interação com o mundo. 

Os aparelhos de celular têm potencial de se tornar ricos instrumentos de aprendizagem. A maioria dos 

smartphones atuais possuem inúmeros recursos a serem utilizados nesse sentido: câmeras, gravadores 

de voz, mapas, acesso à internet etc. Dessa forma, eles não representam perda de foco, distração ou 

impossibilidade de aprender como muitas vezes são vistos. Pelo contrário, tornam-se alternativas 

facilitadoras da aprendizagem por estimularem atividades muito mais inovadoras, por exemplo, de 

pesquisa, de coletas de dados, de busca por referências e atualizações de notícias. Ou seja, práticas 

embasadas nesse produto tecnológico contribuem para que os estudantes se tornem protagonistas do 

próprio aprendizado. 

O ideal é que os professores consigam desenvolver o ensino aproveitando do aparelho de maneira 

pedagógica e lúdica, voltando-se para o estímulo a curiosidade e à motivação dos estudantes. Eles 

podem aproveitar desses instrumentos para preparar aulas, realizar avaliações, acessar conteúdos 

entre outras coisas. O requisito é que o planejamento pedagógico seja claro, principalmente no que se 

refere aos objetivos e procedimentos de utilização dos aparelhos.  

Proceder adequadamente na utilização dos celulares em sala de aula com finalidades pedagógicas exige 

que os professores sejam formados adequadamente para isso, principalmente porque não se trata de 

uma prática disseminada. Desta forma, uma das etapas principais consiste em promover formação de 

professores, a partir da qual eles se sintam seguros para planejar utilizando e explorando todo o 

potencial dessa e de outras tecnologias. Concomitante a essa formação, os estudantes já podem 

desenvolver algumas práticas voltadas ao uso dos aparelhos celulares. Com isso, vão sendo educados 

para usá-los adequadamente, ao mesmo tempo em que os professores estão se aperfeiçoando.  

É claro que para investir em formação tanto de professores, quanto de estudantes nesse sentido, 

precisamos ter disponível os celulares. Isso principalmente no que tange os estudantes carentes, que 

não tem condições financeiras de ter um aparelho próprio que seja de qualidade para usar, por 

exemplo, aplicativos, jogos educacionais, ferramentas de pesquisa etc. Estes e todos os outros não 

podem ser excluídos do universo tecnológico por conta de alguma situação de vulnerabilidade. 

Nesse sentido, justificamos a necessidade de adquirir aparelhos de celular dentro das especificações 

colocadas. Lembramos que se queremos desenvolvimento científico e tecnológico na Educação de nosso 

município, precisamos impreterivelmente utilizar recursos financeiros para compra de equipamentos 

que deem suporte a tal desenvolvimento.  

2.4 O laboratório de Ciências é um espaço importante para o desenvolvimento do ensino de conteúdos 

científicos, dessa forma, precisam ser estruturados adequadamente para qualificarmos a relação teoria 

e prática no processo de aprendizagem de Ciências. 
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Um laboratório bem equipado permite observações e condução de experimentos que tornam o ensino 

de Ciências atrativo, interessante, qualificado e coerente. Além disso, os materiais de laboratório são 

relevantes para ampliar os conhecimentos dos estudantes em relação aos equipamentos, ao seu uso 

adequado e às normas de segurança de sua utilização. Facilitamos ainda, o compartilhamento de ideias, 

a construção de hipóteses, a aproximação de saberes do senso comum aos científicos, o conhecimento 

de aspectos históricos da Ciência, a constante interação de pensamentos e ações em diferentes níveis de 

ensino e a articulação da Ciência com o cotidiano.  

Outros benefícios do uso do laboratório são facilitar: o estudo prático de fenômenos conhecidos até 

então somente na teoria – alguns conceitos científicos são abstratos e difíceis de se compreender e as 

atividades experimentais facilitam essa compreensão; o trabalho com interdisciplinares 

interdisciplinaridade, visto que os conceitos científicos estudados por meio de atividades experimentais 

podem ser relacionados entre as áreas do conhecimento; desenvolver o senso crítico, a capacidade de 

observação e a resolução de problemas; tornar os estudantes mais motivados com em participar 

ativamente da escola; trabalhar de maneira individual e coletiva. 

Consideramos ainda, a realidade local como um motivador na aquisição de equipamentos para 

laboratório de Ciências: as escolas beltronenses se encontram em situações inadequadas no que diz 

respeito a materiais de laboratório e/ou outros materiais diferenciados. A maioria das instituições não 

conta com esse espaço para desenvolver práticas científicas articuladas ao ensino e podem acabar 

trabalhando essa área tão importante de maneira menos aprofundada do que poderia ser.  

Com a montagem do ScienceLab (nome do laboratório que pretendemos compor) poderemos suprir 

parte desta falta. Isso a partir do desenvolvimento de formação de professores e de estudantes. 

Inclusive, os professores poderão levar os estudantes até o local para trabalhar com os equipamentos 

adquiridos, bem como desenvolver atividades experimentais de maneira alternativa em suas próprias 

escolas (pois serão capacitados para isso). Lembramos que o domínio conceitual é a etapa que precede 

qualquer processo de ensino. A Ciência se tornará muito mais visível, o que é imprescindível nos dias 

atuais diante das constantes inovações científicas propostas na comunidade científica.  

Já os estudantes aprenderão de maneira facilitada a partir do ScienceLab, relacionando teoria e prática, 

bem como percebendo que a Ciência é algo presente no cotidiano, que tem uma utilidade e serve para 

fins científicos e sociais, dentre os quais melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perceberão que 

podem e devem desenvolver um trabalho investigativo parecido com aquele que é desenvolvido pelos 

cientistas e que tem responsabilidade perante sua própria aprendizagem. 

Diante dos termos até aqui apresentados é que justificamos a imprescindibilidade de adquirir 

equipamentos de Ciências para a montagem do laboratório ScienceLab. 

2.5 As telas interativas criam um ambiente de ensino e aprendizagem interativo e inovador e, ao mesmo 

tempo, exemplificam uma das tecnologias mais atuais que existem a serviço da Educação.  

A partir delas temos a disposição diferentes e variados recursos, como a instalação com a função 

"nuvem" e o quadro branco interativo, os quais enquanto recursos visuais, melhoram a participação e 

mediação das aulas. Temos também disponível softwares educacionais que, quando explorados de 

modo coerente, potencializam a colaboração e aprendizagem entre os estudantes, e o planejamento e a 

mediação dos conteúdos curriculares pelos professores.  
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Assim, justificamos a importância da aquisição da tela interativa nos seguintes itens: 

- Os recursos oferecidos a partir do equipamento contribuem para um ensino de qualidade e melhoram 

as experiências dos estudantes com relação aos conteúdos curriculares – permitem visualizam 

conceitos, exemplo, notícias, etc. 

- Os recursos que oferecemos deixam a aula mais prática, lúdica e dinâmica, inclusive, aproveitamos da 

afinidade que os estudantes têm por recursos tecnológicos deste tipo.  

- Despertamos a curiosidade e o interesse dos estudantes. 

- Ajudamos a exemplificar conteúdos abstratos, por exemplo, alguns de Ciências, como conceitos de 

astronomia e de Biologia celular, não palpáveis aos estudantes e nem vistos a olho nu.  

- Possibilitamos o ensino em tempo real, a qualquer momento, por qualquer pessoa e em diferentes 

localidades. A tela serve para aulas remotas, o que foi uma demanda que surgiu com a Pandemia do 

Covid-19.  

- Facilitamos a aprendizagem colaborativa ao estimularmos o aprendizado em grupos de trabalho. 

Possibilitamos a interação com diversos tipos de conteúdo e a autonomia na criação de projetos.  

- Facilitamos o ensino de pessoas com necessidades educacionais especiais, disponibilizando atividades 

que podem ser desenvolvidas por todos - brincadeiras, jogos etc., sem distinção ou exclusão. 

- Estimulamos a otimização do tempo em sala, discutindo os conteúdos, ao invés de simplesmente 

copiá-los. 

2.6 Ainda é importante salientar sobre o material em braile, para atendimento da demanda de material 

de apoio que garantam a inclusão dos alunos com deficiência visual. 

2.6 Essa solicitação se faz necessária para atendimento a demanda das Unidades de Ensino Público 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental; visa também atender as necessidades das 

demais Secretarias desta municipalidade para o cumprimento de suas tarefas de apoio às Escolas 

Municipais. No procedimento licitatório levou-se em consideração, em todos os termos, também os 

itens, natureza, economicidade e a finalidade dos produtos a serem adquiridos. 

2.7 A realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi 

realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Banco de Preços verificando contratações 

similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores 

à data da pesquisa de preços, disponível no endereço eletrônico https://www.bancodeprecos.com.br/;  

mediante a utilização de pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou 

de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso e ainda fornecedores do ramo;  

3-  CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto a ser licitado: 

3.2 Da habilitação: 
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 Habilitação jurídica nos termos da lei; 

 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

 Instrumento de registro comercial; 

 Instrumento de procuração pública; 

 Instrumento expedido pela junta comercial; 

 Instrumento de regularidade fiscal e trabalhistas; 

 Outros documentos a serem destacados no edital do certame; 

 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no 

mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 

presente licitação. 

3.3 O presente processo não é de participação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno 

porte, porém, contém itens de participação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, 

itens com cota reservada para participação de microempresa e empresa de pequeno porte e itens de 

ampla participação de empresas em geral, em atendimento à Lei Complementar nº 123/2006 com as 

alterações inseridas pela Lei Complementar nº 147/2014. 

3.4 Após coleta dos orçamentos para elaboração do preço máximo aceitável deste processo, verificou-se 

que há fornecedores enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, conforme orçamento anexo, desta 

forma deverá cumprir com a Lei Complementar nº 123/2006. 

3.5 Além disso, a este processo sugere-se que seja aplicado a prioridade local/regional conforme Art. 9º, 

§ 2º, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, com base na pesquisa de preços e históricos 

de compras do mesmo objeto, onde é possível constar que há mínimo 3 (três) microempresas e 

empresas de pequeno porte local e regional competitivas, capazes de atender a este objeto. Além de 

que, o referido benefício não causa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 

 

4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

4.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo considerado critério de seleção 

em que a proposta mais vantajosa para administração é a de menor preço. Tendo em vista que os itens 

necessários já foram escolhidos, não havendo a necessidade de utilização de outro critério de 

julgamento. 

4.2 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços razoáveis 

praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, aferido mediante a pesquisa de 

preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação, a qual poderá, a critério do 

pregoeiro, ser atualizada por ocasião do julgamento das propostas, de modo a evidenciar a 

economicidade da contratação, nos termos do Decreto Municipal nº 056/2006, de 20 de março de 2006, 

alterado pelo Decreto Municipal nº 082/2006 de 12 de Abril de 2006. 

4.3 Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexequível, o pregoeiro determinará ao 

licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação.  
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4.4 A empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar AMOSTRA/ PROSPECTO, quando 

solicitada ou quando a proposta não indicar produtos com a MARCA PRÉ-APROVADA SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO, para análise e parecer técnico da equipe. 

4.5 O objeto será adjudicado ao licitante vencedor após análise e aprovação da proposta mais vantajosa 

e demais documentações exigidas no certame. 

 

5 - INDICAÇÃO DE MARCAS PRÉ – APROVADAS OU DE REFERÊNCIA: 

5.1 As marcas pré-aprovadas ou de referência já foram analisadas pela Secretaria solicitante desde 

Termo de Referência e os produtos atendem às expectativas e necessidades, desta forma: 

5.1.1 Para os produtos (marcas) pré-aprovados ou de referência, não é necessário enviar amostras. 

5.1.2 Para os itens da listagem onde não constam marcas pré-aprovadas, porém solicita 

amostra/prospecto do produto, deverão ser apresentadas amostras dos produtos conforme 

especificado nos próprios itens, conforme solicitação. 

6 - APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA/PROSPECTO: 

6.1 A oficialização da classificação do produto indicado ficará condicionada à aprovação de amostra 

para todos os itens, a ser analisada pela Comissão de Avaliação de Amostras da Secretaria Municipal de 

Educação do município de Francisco Beltrão. 

6.2 O requerimento da amostra visa assegurar a qualidade mínima pretendida e quanto à adequação do 

produto a ser adquirido às especificações exaradas neste Termo de Referência. 

6.3 As amostras deverão ser enviadas em até 5 (cinco) dias, na Secretaria Municipal de Educação, 

localizado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 382, Centro – Francisco Beltrão – PR. 

6.4 Deverá ser apresentada 01 amostra por produto, acondicionado em caixas lacradas e acompanhada 

da relação dos produtos contidos. 

6.5 Será reprovado a amostra apresentada em desacordo com a especificação e que não apresentar a 

qualidade e eficiência desejada ou deixar de atender as exigências estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

6.6 Nos casos em que as amostras do primeiro colocado forem reprovadas, a comissão de análises 

solicitará ao segundo colocado o envio da sua amostra para análise e assim sucessivamente até que seja 

aprovada amostra. 

Obs.: No intuito de agilizar a finalização do processo, havendo anuência dos licitantes, poderá ser 

solicitada amostra não só do primeiro colocado, mas também dos segundos e/ou terceiros colocados. 

6.7 A amostra apresentada pela licitante vencedora e aprovada pelo fiscal técnico não será, em 

hipótese alguma, considerada como início de entrega do produto ofertado.  
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6.8  DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS:  

NOME COMPLETO: SUELEN APARECIDA FELICETTI 

NOME COMPLETO: ELIS REGINA CALEGARI 

NOME COMPLETO: LOISE RIZZIERI 

 

7 – VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA: 

Especificação Valor Total (R$) 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS.  

Conforme condições e especificações técnicas destacadas no anexo I. 
524.859,40 

 

VALOR TOTAL R$ 524.859,40 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE 

REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 

 

8 – PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

8.1 A aquisição dos produtos, será realizada de acordo com a necessidade do município se será 

formalizada através da nota de empenho emitida pelo Município, onde contarão as quantidades e o local 

de entrega dos produtos. 

8.2 A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na nota de empenho, não sendo permitidas 

entregas parceladas, sob pena de devolução dos produtos incompletos, e bem como poderá ser aplicado 

às penalidades previstas, salvo se expressamente solicitado ou autorizado pela contratante. 

8.3 As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de 

total responsabilidade da contratada. 

8.4 A contratada deverá comunicar imediatamente a contratante, a ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega do produto. 

8.5  O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II alíneas “a” 

e “b” e art. 76 da Lei n.º 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas: 

8.6.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: No momento da entrega e consistirá na mera contagem física, 

verificação da quantidade apresentada na nota fiscal e constatação quanto da integridade das 

embalagens, lacres, etc.  

8.6.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO: Ocorrerá em no máximo 10 (dez) dias, para comprovação da 

qualidade e quantidade do material adquirido, pela comissão de recebimento e constará de:  

a) Verificação da conformidade com a quantidade requisitada, qualidade dos produtos a ser recebido e 

se a especificação atende plenamente aos requisitos, de forma aderente aos termos contratuais.  

b) O recebimento definitivo dar-se-á mediante termo de recebimento definitivo ou recibo e posterior 

certificação na Nota Fiscal, autorizando assim o pagamento.  
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8.7 A contratada deverá comunicar imediatamente a contratante, a ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega do produto. 

 

8.8 Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma 

incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo 

com as especificações da aquisição, o contratado se obriga, substituir os bens em desacordo ou entregar 

os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação do contratado, sendo interrompido o prazo 

de recebimento definitivo até que seja sanada a situação; 

 

8.9 - A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os 

materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, 

um prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação formal pela Contratada. 

 

8.10 A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a 

responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como 

pelos danos prejuízos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de 

fabricação/desconformidades com as normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execução do contrato.  

 

8.11 Para os itens em que há cota reservada, a aquisição dos produtos dar-se-á primeiramente pelos 

bens estabelecidos na cota reservada para participação de empresas enquadras como microempresa e 

empresa de pequeno porte, referente a cota de 25% da quantidade total. Esgotando-se serão adquiridos 

aqueles registrados na cota de participação de ampla participação de empresas em geral, referente a 

75% da quantidade total. 

 

8.12 O período de vigência será de 12 meses, contados da emissão da ata de registro de preços 

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo de 

Referência e de sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, 

marca, quer seja nas condições estabelecidas. 

9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato. 

9.3 Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 

perdas e prejuízos. 

9.4 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 

informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  

9.5 Será por conta da contratada as despesas com todos os tributos incidentes, taxas, impostos, 

contribuições, fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os 

locais determinados para a sua entrega. 
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9.6 Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em 

consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento;  

9.7 Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização 

necessária;  

9.8 Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos veículos, objeto da licitação;  

9.9 Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

9.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.11 Para os itens citados nas especificações, em que deverá ser fornecida capacitação presencial/on-

line de professores, a empresa contratada deverá cumprir com a carga horária e com os conteúdos 

mínimos a serem explorados. Nesta etapa os professores formados deverão adquirir conhecimentos 

teóricos e práticos para atuarem como facilitadores no desenvolvimento das atividades. 

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

10.2 Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no 

termo de responsabilidade. 

10.3 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  

10.4 Designar servidor responsável para o recebimento e instalação dos equipamentos no local 

indicado, sendo que este deverá verificar a conformidade do objeto com o solicitado na Nota de 

Empenho. 

10.5 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

 

11 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado até o 30º dia, após o recebimento definitivo do objeto, mediante a 

apresentação da respectiva nota fiscal/fatura com discriminação resumida do objeto fornecido, número 

da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela 

Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.  
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11.1.1  A Nota Fiscal não poderá apresentar rasuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e 

fiscal do contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens.  

11.2  A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para 

com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 

e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as 

obrigações assumidas na fase de habilitação do processo licitatório.  

12 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas 

oriundas da Secretaria de Educação. 

13 – REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

13.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

13.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 

65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

13.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 

extraordinária, tampouco fato previsível. 

13.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 

Prefeitura Municipal. 

13.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da 

Lei 8.666/93. 

13.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura e publicação do Termo 

Aditivo. 

14 - REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS  

14.1 O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os 

preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, 

podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível. 

14.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando à 

negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.  

14.2.1 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que 

comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 
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15 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

15.1 O recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado 

pela servidora Suelen Aparecida Felicetti, da Secretaria Municipal de Educação, cujo CPF nº 

081.512.079-65. Telefone (46) 35202140 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações 

técnicas dispostas no mesmo. 

15.2 Quando a entrega for realizada diretamente nas unidades escolares da rede municipal de ensino, o 

recebedor deverá atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços no recibo de entrega ou 

comunicar formalmente ao respectivo Gestor do contrato eventuais irregularidades relacionadas à 

entrega dos produtos. 

15.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda 

que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus 

agentes e prepostos. 

15.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas a 

autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, no caso o gestor do 

contrato. 

15.5 A administração indica como gestora do contrato, a Secretária Municipal de Educação, Maria 

Ivonete da Silva, CPF 839.917.869-15. 

16 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:   

– Data de envio do termo 06/05/2022 

– Secretaria Municipal de Educação 

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Suzane Vollmerhausen 

– Telefone para Contato: (46) 35202146 

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação. 

17 – AUTORIZAÇÃO 
Maria Ivonete da Silva 

Secretário Municipal de Educação 

 

Antonio Carlos Bonetti                                        Cleber Fontana 

Sec. Mun. de Administração                                Prefeito Municipal 

 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos. 

18 – ANEXOS: 

ANEXO I – Especificações 

ANEXO II – Orçamentos 

ANEXO III - Mediana 
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MEDIANA

COTAÇÕES FORNECEDORES
ITE
M

DESCRITIVO QUANT UN FORNECEDOR BANCO DE 
PREÇOS

INTERNET NÚMERO DE 
COTAÇÕES

MÉDIA TOTAL DO ITEM

1 KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 1 - MOBKITS 4 UN R$ 722,90 445,90* R$ 736,21 2 R$ 729,56 R$ 2.918,24

2 KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 2 (referência CG1 – LEGO) 4 UN R$ 6.850,00 1 R$ 6.850,00 R$ 27.400,00

3 KIT DE ROBÓTICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- BRINKMOBIL 3 UN R$ 5.690,00 R$ 5.283,80 2 R$ 5.486,90 R$ 16.460,70

4 KIT DE ROBÓTICA PARA PRÉ ESCOLA - KITSLAB/ MODELIX 3 UN R$ 1.998,00 R$ 2.000,00 2 R$ 1.999,00 R$ 5.997,00

5 KIT DE ROBÓTICA PARA 1°, 2° E 3° ANOS - KITSLAB/ MODELIX 3 UN R$ 3.760,00 R$ 4.190,99 R$ 3.760,00 3 R$ 3.903,66 R$ 11.710,98

6
KIT DE ROBÓTICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 
BRINKMOBIL 5

UN R$ 6.178,40 1 R$ 6.178,40 R$ 30.892,00

7
KIT DE ROBÓTICA PARA ENSINO FUNADMENTAL 4º E 5º ANO - 
KITSLAB/ MODELIX 2

UN R$ 5.530,00 R$ 5.120,55 R$ 5.530,00 3 R$ 5.393,52 R$ 10.787,04

8
KIT DE ROBÓTICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
MODELO 1 - BRINKMOBIL 4

UN R$ 16.362,40 18.140,92* 1 R$ 16.362,40 R$ 65.449,60

9 KIT DE ROBÓTICA PARA ANOS FINAIS MODELO 2 - KITSLAB/ MODELIX 4 UN R$ 6.370,00 R$ 6.370,00 2 R$ 6.370,00 R$ 25.480,00

10 CONJUNTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 1 UN R$ 110.250,00 1 R$ 110.250,00 R$ 110.250,00

11 CONJUNTO DE MATEMÁTICA - FUNDAMENTAL I E II: 4 UN R$ 15.530,00 R$ 15.840,00 R$ 15.000,00 3 R$ 15.456,67 R$ 61.826,68

12 LANCHONETE DA MATEMÁTICA 3 UN R$ 1.011,90 R$ 735,00 R$ 695,80 3 R$ 814,23 R$ 2.442,69

13 CONJUNTO DE PEÇAS DE ENCAIXE PARA CRIANÇAS PEQUENAS 3 UN R$ 3.384,90 1 R$ 3.384,90 R$ 10.154,70

14 SPIKE ESSENTIAL 4 UN R$ 7.919,90 R$ 3.599,00 2 R$ 5.759,45 R$ 23.037,80

15 SPIKE PRIME 4 UN R$ 7.873,90 R$ 5.634,62 R$ 6.699,00 3 R$ 6.735,84 R$ 26.943,36

16 GLOBO TERRESTRE EM BRAILLE 2 UN R$ 415,00 R$ 403,17 R$ 370,00 3 R$ 396,06 R$ 792,12

17 MAPA DO BRASIL EM BRAILLE 2 UN R$ 240,00 R$ 190,00 2 R$ 215,00 R$ 430,00

18 CÉLULA VEGETAL AMPLIADA 20.000X 1 UN R$ 770,00 R$ 597,86 R$ 665,88 3 R$ 677,91 R$ 677,91

19 CÉLULA ANIMAL AMPLIADA 20.000X 1 UN R$ 770,00 R$ 602,15 R$ 676,88 3 R$ 683,01 R$ 683,01

20 CONJUNTO DE 80 LÂMINAS PREPARADAS DE HISTOLOGIA 1 UN R$ 1.104,88 R$ 1.099,50 2 R$ 1.102,19 R$ 1.102,19

21 MODELO EM PRANCHA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO SANGUÍNEO. 1 UN R$ 1.652,00 R$ 1.300,00 2 R$ 1.476,00 R$ 1.476,00

22 MODELO ANATÔMICO DA FERTILIZAÇÃO HUMANA E 
DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 1

UN R$ 1.680,00 R$ 2.561,80 3326,00* 2 R$ 2.120,90 R$ 2.120,90

23 MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA EM 10 PARTES, COM CÉREBRO 1 UN R$ 936,00 R$ 1.063,43 R$ 1.119,00 3 R$ 1.039,48 R$ 1.039,48

24 SACOLÃO CONECTANDO IDEIAS EM PLÁSTICO – 500 PEÇAS 40 UN R$ 171,00 R$ 212,91 2 R$ 191,96 R$ 7.678,40

25 TELA INTERATIVA 1 UN R$ 44.737,90 28800* 29150,55* 1 R$ 44.737,90 R$ 44.737,90

26 APARELHO CELULAR (MODELO REFERÊNCIA: XIAOMI, OU SIMILAR) 10 UN R$ 1.482,00 R$ 1.495,00 R$ 1.495,00 3 R$ 1.490,67 R$ 14.906,70

27 KIT HIGH TECH ROBOTICA 1 UN R$ 1.560,00 1 R$ 1.560,00 R$ 1.560,00

28 KIT LOW TECH ROBÓTICA 1 UN R$ 4.220,00 1 R$ 4.220,00 R$ 4.220,00

29 KIT ESTRUTURAL CVP-500 2 UN R$ 5.842,00 1 R$ 5.842,00 R$ 11.684,00

TOTAL R$ 524.859,40
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Planetário
Acabamentos
Serviços de Plotagem
Contato

Brasil, Brasil, Lançamentos, Produtos em Braile

Início › Produtos › Mapa Brasil em Braile

Simulação de frete

Informe seu cep

1

Mapa Brasil em Braile
R$ 190,00

 

Categorias: Brasil, Brasil, Lançamentos, Produtos
em Braile

Comprar

Descrição
Dúvidas?

GetButton

https://biamapas.com.br/mapas-escolares/produtos-em-libras/
https://biamapas.com.br/produtos/planetario/
https://biamapas.com.br/acabamentos/
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https://biamapas.com.br/contato/
https://biamapas.com.br/categoria-produto/brasil/
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https://biamapas.com.br/categoria-produto/produtos-em-braile/
https://biamapas.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Mapa-Brasil-em-Braile.jpeg
https://wa.me/5511994950965
http://getbutton.io/?utm_campaign=multy_widget&utm_medium=widget&utm_source=biamapas.com.br
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(0)

Célula Vegetal Ampliada
(Cód. Item 1523712475)

R$ 665,68
ou até 8x de R$83,21 sem juros

• •

ver parcelamento

Informe seu CEP

O que você está procurando?

https://favoritos.casasbahia.com.br/
https://m.casasbahia.com.br/carrinho/detalhes
https://m.casasbahia.com.br/
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CenterMedical (/) Modelo Anatômico (https://www.centermedical.com.br/modelo-anatomico)
Células (https://www.centermedical.com.br/modelo-anatomico/celulas)

Por: R$ 676,88
Ou 6x De R$ 112,81

Ou R$ 663,34
à vista com 2% de
desconto no Boleto ou
Pix.

Quantidade

- 1 + COMPRAR

Entenda o prazo

Veja mais de:
Células

Modelo Anatômico
(https://www.centermedical.com.br/modelo-anatomico/celulas) |

(https://www.centermedical.com.br/modelo-
anatomico) | CenterMedical (/) |

Curtir 0 Tweetar

(//www.pinterest.com/pin/create/b
url=http://www.centermedical.com
animal-
ampliada-
20-mil-
vezes-
anatomic/p&description=http://ww
animal-
ampliada-
20-mil-
vezes-
anatomic/p)

Célula Animal

      ( Avalie agora! )

Modelo ampliado aproximadamente 20.000 mil vezes o tamanho
natural, desenvolvido para estudo e demonstração das estrutur...

(Leia mais)

Descrição Completa

Descrição Completa

Célula Animal 
 
Modelo ampliado aproximadamente 20.000 mil vezes o tamanho natural, desenvolvido para estudo e demonstração das estruturas da célula animal, possibilitando
visualizar organelas e algumas atividades celulares. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. 
 
Composto por: 
•Poro Nuclear 

(https://centermedical.vteximg.com.br/arquivos/ids/168728-1000-1000/celula-
animal.centermedical.com.br.jpg?v=637407020536530000)

Calculo de frete OK(Não sei meu CEP)
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Mobilidade
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Oxigenoterapia
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Equipamento
Hospitalar

(/equipamento-
medico-

hospitalar)

Uso Pessoal

(/produto-
de-uso-
pessoal)
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Faça sua busca aqui... Buscar
fale conosco:

11 2424.7213
Login (/account)
Pedidos (/account/orders)
Meu Carrinho (/checkout/#/cart)
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LÂMINAS PREPARADAS DE HISTOLOGIA
CAIXA COM 80 UNIDADES MISTA
      ( avalie agora! )

SKU  AB-H-80

 Em Estoque

R$1.044,53 5% no Pix ou Boleto

R$1.099,50
10X DE R$109,95 SEM JUROS

  VER MAIS OPÇÕES DE PARCELAMENTO

QTD




https://wa.me/551933293733?text=Ol%C3%A1!%20Estou%20no%20site%20Ana%20Bely%20e%20gostaria%20de%20tirar%20uma%20d%C3%BAvida
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Home  Anatomia  Manequim & Modelo 

Manequim Sistema Circulatório Sanguíneo para Anatomia - SDORF SCIENTIFIC

13%

OFF

Manequim Sistema Circulatório Sanguíneo para

Anatomia - SDORF SCIENTIFIC

Veja também:

Manequim

Anatômico Secção

R$ 420,00
8x de R$ 52,50 sem juros

De: R$ 489,00 por

14%

OFF

Ver Produto

 

Pushnews

https://www.utilidadesclinicas.com.br/
https://www.utilidadesclinicas.com.br/anatomia.html
https://www.utilidadesclinicas.com.br/anatomia/manequim-modelo.html
https://www.utilidadesclinicas.com.br/manequim-anatomico-secc-o-mediana-do-quadril-sdorf-scientific-sdf25888a.html
https://www.utilidadesclinicas.com.br/manequim-anatomico-secc-o-mediana-do-quadril-sdorf-scientific-sdf25888a.html
https://www.utilidadesclinicas.com.br/manequim-anatomico-secc-o-mediana-do-quadril-sdorf-scientific-sdf25888a.html
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Embalagem com 1 Sistema Circulatório, 1 Manual em português e 1 Termo de garantia.

Na compra de qualquer item da categoria Anatomia você ganha de brinde 1 Power Bank exclusivo

da Utilidades Clínicas.

 Calcular frete e prazo
O prazo de entrega inicia-se após a con�rmação de pagamento.

Calcular Frete

Detalhes

Modelo anatômico do sistema circulatório sanguíneo em prancha, confeccionado em PVC

especial, e com pintura feita a mão e cores realísticas. Representa de forma sistêmica os

órgãos do sistema circulatório sanguíneo humano. Com o modelo anatômico do sistema

circulatório sanguíneo em prancha SD-5067, é possível identi�car as seguintes estruturas

dentre outras:

- Sistema venoso e arterial: A. Maxilar, V. Jugular Interna, A. Vertebral, A. e V. Subclávia, V. Cava

Superior, A. Carótida Comum Arco Aórtico A. e V. Axilar, V. Cefálica, A. e V. Braquial, V. Basilar, A.

Ulnar, A. Radial, V. Cefálica, V. Pulmonar, A. Pulmonar, Tronco Pulmonar, A. Femoral, V. Femoral,

V. Safena Parva;

- Coração: Átrio esquerdo, Ventrículos, Valva Aórtica, Valva Pulmonar;

- Pulmão (Árvore Brônquica);

- Fígado: Veias Hepáticas, A. Hepática Comum, V. Cava Comum, Aorta Abdominal);

- Baço;

- Rins;

- Partes do esqueleto.

- Montado em prancha de madeira;

Características

 ( avalie agora! )

Cód.: SDF21211A

R$1.499,00 por

R$1.300,00
10x de R$130,00 sem juros

Quantidade

1 


Comprar

Pushnews
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R$ 3.226,61 à vista com 3% de desconto

R$ 3.226,61 à vista com 3% de desconto

Parcelas 

Detalhes 

    MODELOS ANATÔMICOS    Corpo Humano    Virtual Saúde    FERTILIZAÇÃO HUMANA e DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO NEW

FERTILIZAÇÃO HUMANA e DESENVOLVIMENTO
EMBRIONÁRIO NEW
Modelo anatômico que representa a fertilização e desenvolvimento embrionário, confeccionado em
PVC especial, o modelo representa de forma sequencial e evolutiva desde os gametas ao feto no 3º
mês;
Referência: SD-5080
Modelo/Marca: Virtual Saúde
Disponibilidade: SOB ENCOMENDA

R$ 3.326,40

ou em até 18x de R$ 241,65 no cartão  
ou R$ 3.226,61 à vista com 3% de desconto

1

COMPRAR

 Indicar este produto

Boleto Bancário

Outras formas de pagamento

FERTILIZAÇÃO HUMANA E DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO  NEW 

Modelo anatômico que representa a fertilização e desenvolvimento embrionário, 
confeccionado em PVC especial, o modelo representa de forma sequencial e evolutiva 
desde os gametas ao feto no 3º mês; 
Com o modelo anatômico  16 estruturas estão numeradas e podemos identi�car: 
* Gameta Masculino (Espermatozoide); * Gameta Feminino (Óvulo); * Ovário; 
* Zigoto; *Pró-núcleo Feminino e Masculino; * Pró-núcleo Feminino próximo ao 
pró-núcleo masculino; * Divisão Celular (Mitose); * Blastoderma; *Embrião na 2ª semana; 
* Embrião entre a 2ª e 3ª semana; * Embrião na 3ª semana; * Embrião na 9ª semana; 
* Embrião no 3º mês; * Placenta; * Secção da Placenta; 
 Montado em Base plástica; 
 Acompanha manual em português. 
 

1x de R$ 3.326,40 sem juros 2x de R$ 1.790,27

Olá, faça seu login ou cadastre-se Faleconosco   Whatsapp: (31) 9 8112-7777

Aleitamento materno Avaliação Física CUIDADOS PESSOAIS EDUCAÇÃO ALIMENTAR FANTASIAS LIVROS e SOFTWARES

MODELOS ANATÔMICOS RÉPLICA DE ALIMENTOS

Calcule o frete:

_____-___  Calcular frete

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER Nome E-mail CADASTRAR!

INSTITUCIONAL ATENDIMENTO

Buscar Minha Conta
0

Envie-nos uma mensagem
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https://www.virtualsaude.com.br/modelos-anatomicos/corpo-humano/
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https://www.virtualsaude.com.br/fertilizacao-humana-e-desenvolvimento-embrionario-new-p1582
https://www.virtualsaude.com.br/%7Burl_login%7D
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https://www.virtualsaude.com.br/faleconosco/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531996088882
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https://www.virtualsaude.com.br/cart
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531981127777


 Telefone: (41) 3542-1429 Whatsapp: (41) 99857-1719

 (https://api.whatsapp.com/send?

text=Modelo%20anat%C3%B4mico%20da%20Cabe%C3%A7a%2010%20partes%20com%20c%C3%A9rebro%20http%3A%2F%2Fwww.planetapedagogico.com.br/modelo-
anatomico-da-cabeca-10-partes-com-cerebro)

Início (https://www.planetapedagogico.com.br/) / Laboratório (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio) /
Modelos Anatômicos (https://www.planetapedagogico.com.br/modelos-anatomicos) /

R$ 1.300,00 R$ 1.119,00
até 3x de R$ 373,00 sem juros

ou R$ 1.007,10 via Boleto Bancário

https://www.planetapedagogico.com.br/carrinho/produto/62323522/adicionar)
Estoque: Disponível

Parcelas 

R$ 1.007,10



 

 

 

MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA 10 PARTES COM CÉREBRO

Código: XV8PRKEAV



(https://www.planetapedagogico.com.br/)

Digite o que você procura 



Compartilhar



1x de R$ 1.119,00 sem juros
2x de R$ 559,50 sem juros
3x de R$ 373,00 sem juros
4x de R$ 300,96
5x de R$ 244,26
6x de R$ 206,49

7x de R$ 179,53
8x de R$ 159,34
9x de R$ 143,65
10x de R$ 131,11
11x de R$ 120,87
12x de R$ 112,34

0 A 5 ANOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/primeirainfancia)

EDUCATIVOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/educativos)

ESPORTES
 (https://www.planetapedagogico.com.br/esportes)

JOGOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/jogos-de-tabuleiro)

LABORATÓRIO
 (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio)

PLAYGROUND
 (https://www.planetapedagogico.com.br/playground)

INCLUSÃO
 (https://www.planetapedagogico.com.br/inclusao)

ORGÃOS PÚBLICOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/pagina/escolas-publicas-e-prefeitura.html)

 

 (https://www.planetapedagogico.com.br/)

 (https://www.planetapedagogico.com.br/carrinho/index)

 (https://www.planetapedagogico.com.br/conta/index)
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Calcule o frete OK

Descrição:

Modelo anatômico de cabeça em 10 partes com cérebro; o modelo anatômico é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada; Este modelo possibilita
duas visões da mesma peça anatômica, sendo: Uma visão da anatomia com cútis do crânio e face, e outra visão estrutural da anatomia do crânio, face e órgãos. 
Este modelo apresenta as seguintes estruturas:

- Ossos: Osso Frontal; 
- Margem Supraorbital; 
- Osso Maxilar; 
- Osso Esfenoide; 
- Osso Temporal; Mandíbula; 
- Olho; 
-Cérebro: Sulcos Cerebrais; 
-Giros Cerebrais; 
- Hipotálamo; 
- Ventrículo Lateral Esquerdo; 
- III Ventrículo; 
- IV Ventrículo; 
- Forame Interventricular Esquerdo; 
- Aderência Inter talâmica; 
- Aqueduto Cerebral de Sylviu; 
- Cerebelo; 
- Bulbo; 
- Ponte; 
- Medula Espinhal; 
- Boca: Lábio Superior e Inferior; 

Montado sob base plástica;

Acompanha:

01 Manual em português, 
01 Termo de garantia. 
Embalagem: Caixa de papelão.

PRODUTOS RELACIONADOS

CEP

VER MAIS  (https://www.planetapedagogico.com.br/modelo-anatomico-do-olho-7-partes)

Modelo Anatômico do Olho - 7 partes (https://www.planetapedagogico.com.br/modelo-anatomico-do-olho-7-partes)

R$ 450,00 R$ 395,00

até 3x de R$ 131,66 sem juros

ou R$ 355,50 via Boleto Bancário

12% DESCONTO

VER MAIS  (https://www.planetapedagogico.com.br/modelo-anatomico-da-pelve-feminina-com-gravidez-4-partes)

Modelo Anatômico da Pelve Feminina com Gravidez - 4 partes (https://www.planetapedagogico.com.br/modelo-anatomico-
da-pelve-feminina-com-gravidez-4-partes)

PREÇO SOB CONSULTA

(https://www.planetapedagogico.com.br/modelo-anatomico-do-olho-7-partes)

(https://www.planetapedagogico.com.br/modelo-anatomico-da-pelve-feminina-com-gravidez-4-partes)
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A/C 

Pregoeira do 

Município de Pato Branco - PR 

Pregão Eletrônico nº 41/2021 

 
 

 
A Empresa Inove Comércio de Produtos Tecnológicos Eireli , devidamente inscrita no CNPJ nº 

41.148.980/0001-51, com endereço na Rua Isabel Maria Sikorski Moskalewski, nº 504, CEP: 81.210.280 

na cidade de  Curitiba, Estado do Paraná, telefone (41) 9 9689-9688, por intermédio de seu representante 

legal, o (a) Sr (a) Juliane Ambrozio, portador (a) da Carteira de Identidade nº 10.227.432-6 e do CPF nº 

066.697.489-65, DECLARA expressamente que: 

 

 
I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a 

contratar com o poder público. 

 

 
III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao 

que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 

 

 
IV - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 
V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, 

 

 
Curitiba, 26 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 

 
   

 
Assinatura do Representante Legal 



 
 

 
 
 

A/C 

Pregoeira do 

Município de Pato Branco - PR 

Pregão Eletrônico nº 41/2021 

 
 
 

 
A Empresa Inove Comércio de Produtos Tecnológicos Eireli, devidamente inscrita no CNPJ 

nº41.148.980/0001-51, com endereço na Rua Isabel Maria Sikorski Moskalewski, nº 504, CEP: 81.210.280 

na cidade de Curitiba Estado do Paraná, telefone (41) 9 9689-9688; e-mail 

contato@inovetechsolutions.com.br por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Juliane Ambrozio, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº 10.227.432-6 e do CPF nº 066.697.489-65, vem por meio desta, 

apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe que tem por objeto a Implantação de registro de preços 

para futura e fracionada aquisição de materiais e equipamentos de informática e de telefonia, atendendo a 

demanda de todas as Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, conforme segue: 

 

Item 
Qtde 

Estimada 
Und Descrição Valor Unit Valor Total 

34 1 un Tela Interativa de 65” Display 
multitouch para prospecção de 
conteúdo multimídia. Estrutura 
em aço ou alumínio com pintura 
eletrostática, não serão aceitos 
TVs/monitores com moldura 
digitalizadora + computador 
montados de forma separada. O 
display deverá ser um único 
produto acomodado em uma 
estrutura com apenas uma fonte 
de alimentação elétrica com 
botão físico único de 
ligar/desligar. O display deverá ter 
alças nas duas laterais para 
transporte seguro do 
equipamento além suporte para 2 
canetas passivas, painel deve ser 
compatível com montagem em 
parede e suporte móvel . O 
suporte 27.097,33 27.097,33 
Página 24 de 49 Item Qtde Und 
Descrição Valor Un Valor Total de 
parede no padrão VESA deve 
estar incluído no produto sendo 
do tamanho adequado 
suportando o peso total do 
equipamento. Tamanho da área 
ativa da tela de 65” (sessenta e 
cinco polegadas), tela de LED ou 
DLED, com resolução mínima de 
(3840x2160 pixels), formato 16:9, 
sem a presença de teclas de 
atalho na área útil que podem 
reduzir a área de imagem, 

R$ 28.800,00 R$ 28.800,00 



 
 

sistema de áudio integrado com 
no mínimo dois alto falantes de 
12W cada. Tecnologia touch 
óptica com no mínimo 10 pontos 
de toque simultâneos, precisão 
de toque menor que 1mm e 
velocidade de captura de toque 
menor que 3ms, o toque deverá 
ser com o dedo ou canetas 
passivas (sem pilhas ou 
magnetismo), o equipamento 
deve suportar conexão de 
computador com sistema 
operacional Windows, Mac, 
Android ou Linux. Deverá ter vidro 
frontal temperado mínimo de 
4mm, o equipamento deve 
possuir no mínimo um botão 
POWER único para ligar todos os 
seus dispositivos internos, de 
uma só vez (painel, computador e 
Android), Na parte frontal, deve 
contar com, no mínimo 02 (duas) 
portas USB de entrada, Nas 
laterais deve possuir pelo menos 
uma USB de saída do sinal touch 
e 01 (uma) porta de entrada 
HDMI, sendo que a USB de saída 
e HDMI de entrada deverão ser 
usadas para conexão de um 
eventual computador externo 
como fonte de sinal. Deve ainda 
possuir rede RJ45 100/1000, o 
display deverá ainda acompanhar 
embutido na parte traseira um 
computador embarcado, com 
sistema operacional Android 8.0 
ou superior incluso, com suporte 
a instalação de aplicativos 
“APK”.Possuir conexão Wireless 
(antena inclusa), O Android deve 
permitir o controle das funções do 
display como gestão dos vários 
sinais de entrada (HDMI,VGA, 
RCA), controles da imagem 
(brilho, contraste, cor), controle 
de volume e gestão da saída do 
sinal touch, o display deverá 
ainda contar na parte traseira com 
SLOT TX24 ou similar para 
conexão de computador externo 
embutido padrão OPS (Open 
Pluggable Specification), bem 
como abertura para acomodar de 
forma apropriada e segura o 
equipamento. Neste Slot deve 
estar instalado um computador 
com processador DE 8ª geração, 



 
 

com 6 núcleos e 6 threads, com 
velocidade de 2.80 Ghz, conjunto 
de instruções de 64-bit e 
tecnologia de monitoramento 
térmico. memória RAM de DDR4 
8Gb; SSD de 128 Gb; placa 
gráfica integrada com 2 Gb de 
Memória compartilhada, 4 portas 
usb 3.0;1 porta display port. 1 
porta HDMI out; conexão de som 
3.5 mm para microfone e alto-
falante. Deve contar com placa de 
rede 10/100/1000 e Wireless. Não 
serão aceitos Mini PCS ou do tipo 
NUC® ou qualquer computador 
que necessite de cabos para 
conexão com o display. Deve 
possuir Voltagem tipo bivolt 
automático, consumo máximo 
aproximadamente Página 25 de 
49 Item Qtde Und Descrição Valor 
Un Valor Total de 300W para 
maior economia de energia, com 
sistema operacional Windows Pro 
incluso e licenciado. O display 
ainda deve contar com software 
para interação de conteúdo com 
funcionamento em sistema 
operacional Android e Windows 
com funções mínimas presentes 
em no mínimo um dos sistemas 
operacionais ou em ambos os 
sistemas operacionais: anotação 
sobre telas, modo caneta com 
vários tipos e cores, 
compartilhamento de conteúdo 
diretamente do Android, galeria 
de imagens, salvamento de 
arquivo no Windows nos formatos 
comumente utilizados no 
mercado (obrigatório salvar em 
formatos DOC, PPT e 
PDF),ferramentas de 
visualização (sombra, destaque 
entre outras). O software poderá 
ser instalado em outros 
computadores para criação prévia 
de conteúdos. Serviços Inclusos: 
Instalação e configuração dos 
equipamentos nos locais e 
horários definidos pelo município, 
devendo ser executada por 
funcionários da empresa 
vencedora do certame, não 
podendo ser efetuada por 
terceiros ou em regime de 
subcontratação, fornecer um 
treinamento presencial de pelo 



 
 

menos 8 horas a funcionários da 
rede municipal, em até 15 dias 
após a instalação. 

35 1 un Tela Interativa de 75” Display 
multitouch para prospecção de 
conteúdo multimídia. Estrutura 
em aço ou alumínio com pintura 
eletrostática, não serão aceitos 
TVs/monitores com moldura 
digitalizadora + computador 
montados de forma separada. O 
display deverá ser um único 
produto acomodado em uma 
estrutura com apenas uma fonte 
de alimentação elétrica com 
botão físico único de 
ligar/desligar. O display deverá ter 
alças nas duas laterais para 
transporte seguro do 
equipamento além suporte para 2 
canetas passivas, painel deve ser 
compatível com montagem em 
parede e suporte móvel . O 
suporte 27.097,33 27.097,33 
Página 24 de 49 Item Qtde Und 
Descrição Valor Un Valor Total de 
parede no padrão VESA deve 
estar incluído no produto sendo 
do tamanho adequado 
suportando o peso total do 
equipamento. Tamanho da área 
ativa da tela de 65” (sessenta e 
cinco polegadas), tela de LED ou 
DLED, com resolução mínima de 
(3840x2160 pixels), formato 16:9, 
sem a presença de teclas de 
atalho na área útil que podem 
reduzir a área de imagem, 
sistema de áudio integrado com 
no mínimo dois alto falantes de 
12W cada. Tecnologia touch 
óptica com no mínimo 10 pontos 
de toque simultâneos, precisão 
de toque menor que 1mm e 
velocidade de captura de toque 
menor que 3ms, o toque deverá 
ser com o dedo ou canetas 
passivas (sem pilhas ou 
magnetismo), o equipamento 
deve suportar conexão de 
computador com sistema 
operacional Windows, Mac, 
Android ou Linux. Deverá ter vidro 
frontal temperado mínimo de 
4mm, o equipamento deve 
possuir no mínimo um botão 
POWER único para ligar todos os 
seus dispositivos internos, de 

R$ 37.800,00 R$ 37.800,00 



 
 

uma só vez (painel, computador e 
Android), Na parte frontal, deve 
contar com, no mínimo 02 (duas) 
portas USB de entrada, Nas 
laterais deve possuir pelo menos 
uma USB de saída do sinal touch 
e 01 (uma) porta de entrada 
HDMI, sendo que a USB de saída 
e HDMI de entrada deverão ser 
usadas para conexão de um 
eventual computador externo 
como fonte de sinal. Deve ainda 
possuir rede RJ45 100/1000, o 
display deverá ainda acompanhar 
embutido na parte traseira um 
computador embarcado, com 
sistema operacional Android 8.0 
ou superior incluso, com suporte 
a instalação de aplicativos 
“APK”.Possuir conexão Wireless 
(antena inclusa), O Android deve 
permitir o controle das funções do 
display como gestão dos vários 
sinais de entrada (HDMI,VGA, 
RCA), controles da imagem 
(brilho, contraste, cor), controle 
de volume e gestão da saída do 
sinal touch, o display deverá 
ainda contar na parte traseira com 
SLOT TX24 ou similar para 
conexão de computador externo 
embutido padrão OPS (Open 
Pluggable Specification), bem 
como abertura para acomodar de 
forma apropriada e segura o 
equipamento. Neste Slot deve 
estar instalado um computador 
com processador DE 8ª geração, 
com 6 núcleos e 6 threads, com 
velocidade de 2.80 Ghz, conjunto 
de instruções de 64-bit e 
tecnologia de monitoramento 
térmico. memória RAM de DDR4 
8Gb; SSD de 128 Gb; placa 
gráfica integrada com 2 Gb de 
Memória compartilhada, 4 portas 
usb 3.0;1 porta display port. 1 
porta HDMI out; conexão de som 
3.5 mm para microfone e alto-
falante. Deve contar com placa de 
rede 10/100/1000 e Wireless. Não 
serão aceitos Mini PCS ou do tipo 
NUC® ou qualquer computador 
que necessite de cabos para 
conexão com o display. Deve 
possuir Voltagem tipo bivolt 
automático, consumo máximo 
aproximadamente Página 25 de 



 
 

49 Item Qtde Und Descrição Valor 
Un Valor Total de 300W para 
maior economia de energia, com 
sistema operacional Windows Pro 
incluso e licenciado. O display 
ainda deve contar com software 
para interação de conteúdo com 
funcionamento em sistema 
operacional Android e Windows 
com funções mínimas presentes 
em no mínimo um dos sistemas 
operacionais ou em ambos os 
sistemas operacionais: anotação 
sobre telas, modo caneta com 
vários tipos e cores, 
compartilhamento de conteúdo 
diretamente do Android, galeria 
de imagens, salvamento de 
arquivo no Windows nos formatos 
comumente utilizados no 
mercado (obrigatório salvar em 
formatos DOC, PPT e 
PDF),ferramentas de 
visualização (sombra, destaque 
entre outras). O software poderá 
ser instalado em outros 
computadores para criação prévia 
de conteúdos. Serviços Inclusos: 
Instalação e configuração dos 
equipamentos nos locais e 
horários definidos pelo município, 
devendo ser executada por 
funcionários da empresa 
vencedora do certame, não 
podendo ser efetuada por 
terceiros ou em regime de 
subcontratação, fornecer um 
treinamento presencial de pelo 
menos 8 horas a funcionários da 
rede municipal, em até 15 dias 
após a instalação. 

40 4 un Tela Interativa de 65” Display 
multitouch para prospecção de 
conteúdo multimídia. Estrutura 
em aço ou alumínio com pintura 
eletrostática, não serão aceitos 
TVs/monitores com moldura 
digitalizadora + computador 
montados de forma separada. O 
display deverá ser um único 
produto acomodado em uma 
estrutura com apenas uma fonte 
de alimentação elétrica com 
botão físico único de 
ligar/desligar. O display deverá ter 
alças nas duas laterais para 
transporte seguro do 
equipamento além suporte para 2 

R$ 28.800,00 R$ 115.200,00 



 
 

canetas passivas, painel deve ser 
compatível com montagem em 
parede e suporte móvel . O 
suporte 27.097,33 27.097,33 
Página 24 de 49 Item Qtde Und 
Descrição Valor Un Valor Total de 
parede no padrão VESA deve 
estar incluído no produto sendo 
do tamanho adequado 
suportando o peso total do 
equipamento. Tamanho da área 
ativa da tela de 65” (sessenta e 
cinco polegadas), tela de LED ou 
DLED, com resolução mínima de 
(3840x2160 pixels), formato 16:9, 
sem a presença de teclas de 
atalho na área útil que podem 
reduzir a área de imagem, 
sistema de áudio integrado com 
no mínimo dois alto falantes de 
12W cada. Tecnologia touch 
óptica com no mínimo 10 pontos 
de toque simultâneos, precisão 
de toque menor que 1mm e 
velocidade de captura de toque 
menor que 3ms, o toque deverá 
ser com o dedo ou canetas 
passivas (sem pilhas ou 
magnetismo), o equipamento 
deve suportar conexão de 
computador com sistema 
operacional Windows, Mac, 
Android ou Linux. Deverá ter vidro 
frontal temperado mínimo de 
4mm, o equipamento deve 
possuir no mínimo um botão 
POWER único para ligar todos os 
seus dispositivos internos, de 
uma só vez (painel, computador e 
Android), Na parte frontal, deve 
contar com, no mínimo 02 (duas) 
portas USB de entrada, Nas 
laterais deve possuir pelo menos 
uma USB de saída do sinal touch 
e 01 (uma) porta de entrada 
HDMI, sendo que a USB de saída 
e HDMI de entrada deverão ser 
usadas para conexão de um 
eventual computador externo 
como fonte de sinal. Deve ainda 
possuir rede RJ45 100/1000, o 
display deverá ainda acompanhar 
embutido na parte traseira um 
computador embarcado, com 
sistema operacional Android 8.0 
ou superior incluso, com suporte 
a instalação de aplicativos 
“APK”.Possuir conexão Wireless 



 
 

(antena inclusa), O Android deve 
permitir o controle das funções do 
display como gestão dos vários 
sinais de entrada (HDMI,VGA, 
RCA), controles da imagem 
(brilho, contraste, cor), controle 
de volume e gestão da saída do 
sinal touch, o display deverá 
ainda contar na parte traseira com 
SLOT TX24 ou similar para 
conexão de computador externo 
embutido padrão OPS (Open 
Pluggable Specification), bem 
como abertura para acomodar de 
forma apropriada e segura o 
equipamento. Neste Slot deve 
estar instalado um computador 
com processador DE 8ª geração, 
com 6 núcleos e 6 threads, com 
velocidade de 2.80 Ghz, conjunto 
de instruções de 64-bit e 
tecnologia de monitoramento 
térmico. memória RAM de DDR4 
8Gb; SSD de 128 Gb; placa 
gráfica integrada com 2 Gb de 
Memória compartilhada, 4 portas 
usb 3.0;1 porta display port. 1 
porta HDMI out; conexão de som 
3.5 mm para microfone e alto-
falante. Deve contar com placa de 
rede 10/100/1000 e Wireless. Não 
serão aceitos Mini PCS ou do tipo 
NUC® ou qualquer computador 
que necessite de cabos para 
conexão com o display. Deve 
possuir Voltagem tipo bivolt 
automático, consumo máximo 
aproximadamente Página 25 de 
49 Item Qtde Und Descrição Valor 
Un Valor Total de 300W para 
maior economia de energia, com 
sistema operacional Windows Pro 
incluso e licenciado. O display 
ainda deve contar com software 
para interação de conteúdo com 
funcionamento em sistema 
operacional Android e Windows 
com funções mínimas presentes 
em no mínimo um dos sistemas 
operacionais ou em ambos os 
sistemas operacionais: anotação 
sobre telas, modo caneta com 
vários tipos e cores, 
compartilhamento de conteúdo 
diretamente do Android, galeria 
de imagens, salvamento de 
arquivo no Windows nos formatos 
comumente utilizados no 



 
 

mercado (obrigatório salvar em 
formatos DOC, PPT e 
PDF),ferramentas de 
visualização (sombra, destaque 
entre outras). O software poderá 
ser instalado em outros 
computadores para criação prévia 
de conteúdos. Serviços Inclusos: 
Instalação e configuração dos 
equipamentos nos locais e 
horários definidos pelo município, 
devendo ser executada por 
funcionários da empresa 
vencedora do certame, não 
podendo ser efetuada por 
terceiros ou em regime de 
subcontratação, fornecer um 
treinamento presencial de pelo 
menos 8 horas a funcionários da 
rede municipal, em até 15 dias 
após a instalação. 

41 4 un Tela Interativa de 75” Display 
multitouch para prospecção de 
conteúdo multimídia. Estrutura 
em aço ou alumínio com pintura 
eletrostática, não serão aceitos 
TVs/monitores com moldura 
digitalizadora + computador 
montados de forma separada. O 
display deverá ser um único 
produto acomodado em uma 
estrutura com apenas uma fonte 
de alimentação elétrica com 
botão físico único de 
ligar/desligar. O display deverá ter 
alças nas duas laterais para 
transporte seguro do 
equipamento além suporte para 2 
canetas passivas, painel deve ser 
compatível com montagem em 
parede e suporte móvel . O 
suporte 27.097,33 27.097,33 
Página 24 de 49 Item Qtde Und 
Descrição Valor Un Valor Total de 
parede no padrão VESA deve 
estar incluído no produto sendo 
do tamanho adequado 
suportando o peso total do 
equipamento. Tamanho da área 
ativa da tela de 65” (sessenta e 
cinco polegadas), tela de LED ou 
DLED, com resolução mínima de 
(3840x2160 pixels), formato 16:9, 
sem a presença de teclas de 
atalho na área útil que podem 
reduzir a área de imagem, 
sistema de áudio integrado com 
no mínimo dois alto falantes de 

R$ 37.800,00 R$ 151.200,00 



 
 

12W cada. Tecnologia touch 
óptica com no mínimo 10 pontos 
de toque simultâneos, precisão 
de toque menor que 1mm e 
velocidade de captura de toque 
menor que 3ms, o toque deverá 
ser com o dedo ou canetas 
passivas (sem pilhas ou 
magnetismo), o equipamento 
deve suportar conexão de 
computador com sistema 
operacional Windows, Mac, 
Android ou Linux. Deverá ter vidro 
frontal temperado mínimo de 
4mm, o equipamento deve 
possuir no mínimo um botão 
POWER único para ligar todos os 
seus dispositivos internos, de 
uma só vez (painel, computador e 
Android), Na parte frontal, deve 
contar com, no mínimo 02 (duas) 
portas USB de entrada, Nas 
laterais deve possuir pelo menos 
uma USB de saída do sinal touch 
e 01 (uma) porta de entrada 
HDMI, sendo que a USB de saída 
e HDMI de entrada deverão ser 
usadas para conexão de um 
eventual computador externo 
como fonte de sinal. Deve ainda 
possuir rede RJ45 100/1000, o 
display deverá ainda acompanhar 
embutido na parte traseira um 
computador embarcado, com 
sistema operacional Android 8.0 
ou superior incluso, com suporte 
a instalação de aplicativos 
“APK”.Possuir conexão Wireless 
(antena inclusa), O Android deve 
permitir o controle das funções do 
display como gestão dos vários 
sinais de entrada (HDMI,VGA, 
RCA), controles da imagem 
(brilho, contraste, cor), controle 
de volume e gestão da saída do 
sinal touch, o display deverá 
ainda contar na parte traseira com 
SLOT TX24 ou similar para 
conexão de computador externo 
embutido padrão OPS (Open 
Pluggable Specification), bem 
como abertura para acomodar de 
forma apropriada e segura o 
equipamento. Neste Slot deve 
estar instalado um computador 
com processador DE 8ª geração, 
com 6 núcleos e 6 threads, com 
velocidade de 2.80 Ghz, conjunto 



 
 

de instruções de 64-bit e 
tecnologia de monitoramento 
térmico. memória RAM de DDR4 
8Gb; SSD de 128 Gb; placa 
gráfica integrada com 2 Gb de 
Memória compartilhada, 4 portas 
usb 3.0;1 porta display port. 1 
porta HDMI out; conexão de som 
3.5 mm para microfone e alto-
falante. Deve contar com placa de 
rede 10/100/1000 e Wireless. Não 
serão aceitos Mini PCS ou do tipo 
NUC® ou qualquer computador 
que necessite de cabos para 
conexão com o display. Deve 
possuir Voltagem tipo bivolt 
automático, consumo máximo 
aproximadamente Página 25 de 
49 Item Qtde Und Descrição Valor 
Un Valor Total de 300W para 
maior economia de energia, com 
sistema operacional Windows Pro 
incluso e licenciado. O display 
ainda deve contar com software 
para interação de conteúdo com 
funcionamento em sistema 
operacional Android e Windows 
com funções mínimas presentes 
em no mínimo um dos sistemas 
operacionais ou em ambos os 
sistemas operacionais: anotação 
sobre telas, modo caneta com 
vários tipos e cores, 
compartilhamento de conteúdo 
diretamente do Android, galeria 
de imagens, salvamento de 
arquivo no Windows nos formatos 
comumente utilizados no 
mercado (obrigatório salvar em 
formatos DOC, PPT e 
PDF),ferramentas de 
visualização (sombra, destaque 
entre outras). O software poderá 
ser instalado em outros 
computadores para criação prévia 
de conteúdos. Serviços Inclusos: 
Instalação e configuração dos 
equipamentos nos locais e 
horários definidos pelo município, 
devendo ser executada por 
funcionários da empresa 
vencedora do certame, não 
podendo ser efetuada por 
terceiros ou em regime de 
subcontratação, fornecer um 
treinamento presencial de pelo 
menos 8 horas a funcionários da 
rede municipal, em até 15 dias 



 
 

após a instalação. 

 

 
Prazo de Validade da Proposta é de: 90 (noventa) dias 

 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e 

seus anexos. 

 

 
Curitiba, 26 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Assinatura do Representante Legal 



 Telefone: (41) 3542-1429 Whatsapp: (41) 99857-1719
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Digite o que você procura 

0 A 5 ANOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/primeirainfancia)

EDUCATIVOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/educativos)

ESPORTES
 (https://www.planetapedagogico.com.br/esportes)

JOGOS
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LABORATÓRIO
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PLAYGROUND
 (https://www.planetapedagogico.com.br/playground)

INCLUSÃO
 (https://www.planetapedagogico.com.br/inclusao)

ORGÃOS PÚBLICOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/pagina/escolas-publicas-e-prefeitura.html)

 

 (https://www.planetapedagogico.com.br/)

 (https://www.planetapedagogico.com.br/carrinho/index)

 (https://www.planetapedagogico.com.br/conta/index)

Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!

javascript:;
https://www.planetapedagogico.com.br/
https://www.planetapedagogico.com.br/primeirainfancia
https://www.planetapedagogico.com.br/educativos
https://www.planetapedagogico.com.br/esportes
https://www.planetapedagogico.com.br/jogos-de-tabuleiro
https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio
https://www.planetapedagogico.com.br/playground
https://www.planetapedagogico.com.br/inclusao
https://www.planetapedagogico.com.br/pagina/escolas-publicas-e-prefeitura.html
https://www.planetapedagogico.com.br/
https://www.planetapedagogico.com.br/carrinho/index
https://www.planetapedagogico.com.br/conta/index


 (https://api.whatsapp.com/send?text=Kit%20Rob%C3%B3tica%20-

%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Infantil%20http%3A%2F%2Fwww.planetapedagogico.com.br/none-36513456)

Início (https://www.planetapedagogico.com.br/) / Laboratório (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio) /
Robótica (https://www.planetapedagogico.com.br/robotica) /

R$ 2.400,00 R$ 2.000,00
até 3x de R$ 666,66 sem juros

ou R$ 1.800,00 via Boleto Bancário

pedagogico.com.br/carrinho/produto/36513456/adicionar)
Estoque: 7 dias úteis

Parcelas 

R$ 1.800,00

Calcule o frete

KIT ROBÓTICA - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código: NCW7Q6H4H

OK

Neste kit de robótica, os alunos terão o seu primeiro contato com a robótica, com foco na montagem de projetos
mecânicos, utilizando peças à base de encaixe.

Visa estimular o raciocínio lógico, criatividade, desenvolvimento de atividades motoras e resolução de problemas.

Atende:

Grupo de 3 a 5 alunos.

Quantidade de peças:

205

Característica do Kit:

Utiliza peças de plástico à base de encaixe.

Exemplos de Projetos:

O kit possui várias sugestões de projetos com manuais passo a passo.

A quantidade e variedade de peças que acompanha no kit possibilita ao aluno total liberdade para pôr em prática
sua imaginação e criatividade, desenvolvendo outros projetos que desejar.

Material Didático:

  



Compartilhar



1x de R$ 2.000,00 sem juros
2x de R$ 1.000,00 sem juros
3x de R$ 666,66 sem juros
4x de R$ 537,92
5x de R$ 436,58
6x de R$ 369,07

7x de R$ 320,89
8x de R$ 284,79
9x de R$ 256,74
10x de R$ 234,34
11x de R$ 216,03
12x de R$ 200,80

CEP
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 Telefone: (41) 3542-1429 Whatsapp: (41) 99857-1719





(https://www.planetapedagogico.com.br/)

Digite o que você procura 

0 A 5 ANOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/primeirainfancia)

EDUCATIVOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/educativos)

ESPORTES
 (https://www.planetapedagogico.com.br/esportes)

JOGOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/jogos-de-tabuleiro)

LABORATÓRIO
 (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio)

PLAYGROUND
 (https://www.planetapedagogico.com.br/playground)

INCLUSÃO
 (https://www.planetapedagogico.com.br/inclusao)

ORGÃOS PÚBLICOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/pagina/escolas-publicas-e-prefeitura.html)
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 (https://api.whatsapp.com/send?text=Kit%20Rob%C3%B3tica%20-%20Ensino%20Fundamental%20I%20-

%201%C2%B0%2C%202%C2%B0%20e%203%C2%B0%20anos%20http%3A%2F%2Fwww.planetapedagogico.com.br/kit-
robotica-ensino-fundamental-i-1-2-e-3-anos)

Início (https://www.planetapedagogico.com.br/) / Laboratório (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio) /
Robótica (https://www.planetapedagogico.com.br/robotica) /

R$ 3.900,00 R$ 3.760,00
até 3x de R$ 1.253,33 sem juros

ou R$ 3.384,00 via Boleto Bancário

pedagogico.com.br/carrinho/produto/36690001/adicionar)
Estoque: 7 dias úteis

Parcelas 

KIT ROBÓTICA - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1°, 2° E 3° ANOS

Código: EK9NWWK8F

 



Compartilhar



1x de R$ 3.760,00 sem juros
2x de R$ 1.880,00 sem juros
3x de R$ 1.253,33 sem juros
4x de R$ 1.011,29
5x de R$ 820,77
6x de R$ 693,85

7x de R$ 603,27
8x de R$ 535,41
9x de R$ 482,68
10x de R$ 440,56
11x de R$ 406,14
12x de R$ 377,51
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R$ 3.384,00

Calcule o frete OK

Kit de Robótica direcionado ao início do Ensino Fundamental 1 (1º, 2º e 3º Ano). Os alunos irão aprender conceitos
básicos de robótica, como a montagem de projetos mecânicos com a utilização de motores através da lógica. São
introduzidos os componentes elétricos e eletrônicos de forma controlada e de fácil manuseio.

Inclui aulas de programação por fluxograma, cujos resultados são vistos nos cenários da própria tela do
computador. Tudo desenvolvido para essa faixa etária.

Atende:

1 grupo de 3 a 5 alunos.

Quantidade de Kits:

1 Kit.

Quantidade de Peças:

466 peças.

Características do Kit:

Utiliza peças de plástico de encaixe com componentes eletrônicos a base de plug and play. Software versão
programação por cenários interativos.

Quantidade de Aulas:

32 aulas.

Duração do Curso:

1 ano, sendo 1 vez por semana com aulas de 50 minutos à 1:30h.

O curso pode ser aplicado na grade curricular e/ou como extracurricular.

Material Didático:

Nosso material didático é completo, simples e acompanha manual de montagem. O aluno irá aprender a história
do assunto abordado, a teoria e no final irá fazer atividades relacionadas.

Conteúdo do material didático:

         * Cronograma para o professor; 
         * Curso de Robótica; 
         * Curso de programação; 
         * Elétrica Básica; 
         * Aulas Interdisciplinares.

Software

É Incluso no kit 01 (uma) licença do Software Modelix System para uso em um computador válida por 01 ano.
Após este período o valor de renovação da licença anual é de R$ 250,00 / kit.

PRODUTOS RELACIONADOS

CEP

9% DESCONTO
(https://www.planetapedagogico.com.br/engenhoka-kit-de-iniciacao-em-robotica-ensino-fundamental-i)
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 (https://api.whatsapp.com/send?text=Kit%20Rob%C3%B3tica%20-%20Ensino%20Fundamental%20I%20-

%204%C2%B0%20e%205%C2%B0%20anos%20http%3A%2F%2Fwww.planetapedagogico.com.br/kvfk70o2e-kit-
robotica-ensino-fundamental-i-1-2-e-3-anos)

Início (https://www.planetapedagogico.com.br/) / Laboratório (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio) /
Robótica (https://www.planetapedagogico.com.br/robotica) /

R$ 5.800,00 R$ 5.530,00
até 3x de R$ 1.843,33 sem juros

ou R$ 4.977,00 via Boleto Bancário

pedagogico.com.br/carrinho/produto/36690390/adicionar)
Estoque: 7 dias úteis

Parcelas 

R$ 4.977,00

Calcule o frete

KIT ROBÓTICA - ENSINO FUNDAMENTAL I - 4° E 5° ANOS

Código: EK9NWWK8F-KVFK70O2E

OK

Kit de Robótica direcionado ao final do Ensino Fundamental l (4º e 5º Ano). Os alunos irão aprender os
fundamentos da robótica, montando projetos mecânicos, utilizando componentes eletrônicos e programação dos
projetos.

Nesta etapa, a programação é ensinada de forma bem didática através de fluxograma, apropriada a essa faixa
etária.

Atende:

1 grupo de 3 a 5 alunos.

Quantidade de Kits:

1 kit

Quantidade de Peças:

556 peças.

Características do Kit:

Utiliza peças de plástico de encaixe, com componentes eletrônicos e microcontrolador kids, a base de plug and
play. Software versões para programar com microcontrolador e programação por cenários interativos.

Quantidade de Aulas:

  



Compartilhar



1x de R$ 5.530,00 sem juros
2x de R$ 2.765,00 sem juros
3x de R$ 1.843,33 sem juros
4x de R$ 1.487,36
5x de R$ 1.207,15
6x de R$ 1.020,48

7x de R$ 887,26
8x de R$ 787,45
9x de R$ 709,90
10x de R$ 647,95
11x de R$ 597,33
12x de R$ 555,22

CEP
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32 aulas.

Duração do Curso:

1 ano, 1 vez por semana, aulas de 50 minutos a 1:30h.

O curso pode ser aplicado na grade curricular e/ou como extracurricular.

 

Material Didático:

Nosso material didático é completo, simples e acompanha manual de montagem. O aluno irá aprender a história
do assunto abordado, a teoria e no final irá fazer atividades relacionadas.

Conteúdo do material didático:

         * Cronograma para o professor; 
         * Curso de Robótica; 
         * Curso de programação; 
         * Elétrica Básica; 
         * Aulas Interdisciplinares.

Software

É Incluso no kit 01 (uma) licença do Software Modelix System para uso em um computador válida por 01 ano.
Após este período o valor de renovação da licença anual é de R$ 250,00 / kit.

PRODUTOS RELACIONADOS

VER MAIS  (https://www.planetapedagogico.com.br/engenhoka-kit-de-iniciacao-em-robotica-ensino-fundamental-i)

Engenhoka - Kit de Iniciação em Robótica - Ensino Fundamental I
(https://www.planetapedagogico.com.br/engenhoka-kit-de-iniciacao-em-robotica-
ensino-fundamental-i)
R$ 1.600,00 R$ 1.450,00

até 3x de R$ 483,33 sem juros

ou R$ 1.305,00 via Boleto Bancário

9% DESCONTO

Kit Robótica - Ensino Fundamental I - 1°, 2° e 3° anos
(https://www.planetapedagogico.com.br/kit-robotica-ensino-fundamental-i-1-2-e-3-
anos)
R$ 3.900,00 R$ 3.760,00

até 3x de R$ 1.253,33 sem juros

ou R$ 3.384,00 via Boleto Bancário

4% DESCONTO

(https://www.planetapedagogico.com.br/engenhoka-kit-de-iniciacao-em-robotica-ensino-fundamental-i)

(https://www.planetapedagogico.com.br/kit-robotica-ensino-fundamental-i-1-2-e-3-anos)
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Digite o que você procura 

  



Compartilhar



0 A 5 ANOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/primeirainfancia)

EDUCATIVOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/educativos)

ESPORTES
 (https://www.planetapedagogico.com.br/esportes)

JOGOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/jogos-de-tabuleiro)

LABORATÓRIO
 (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio)

PLAYGROUND
 (https://www.planetapedagogico.com.br/playground)

INCLUSÃO
 (https://www.planetapedagogico.com.br/inclusao)

ORGÃOS PÚBLICOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/pagina/escolas-publicas-e-prefeitura.html)
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Robótica (https://www.planetapedagogico.com.br/robotica) /

R$ 6.750,00 R$ 6.370,00
até 3x de R$ 2.123,33 sem juros

ou R$ 5.733,00 via Boleto Bancário

w.planetapedagogico.com.br/carrinho/produto/36690678/adicionar)
Estoque: 7 dias úteis

Parcelas 

R$ 5.733,00

Calcule o frete

KIT ROBÓTICA - ENSINO FUNDAMENTAL II - 6°, 7°, 8°E 9° ANOS

Código: EK9NWWK8F-KVFK70O2E-YRWOS10L5

OK

Kit de Robótica direcionado ao Ensino Fundamental ll. Os alunos irão aprender os fundamentos da robótica, montando projetos
mecânicos utilizando peças de metal e componentes eletrônicos de programação.

Nesta etapa, o material e a programação são mais avançados. É possível montar projetos mais arrojados e complexos, há uma
evolução nas conexões elétricas e programação.

Incentiva a investigação e a concentração, com soluções aplicáveis ao cotidiano apropriado a essa faixa etária.

Atende:

1 grupo de 3 a 5 alunos.

Quantidade de Kit:

1 kit.

Quantidade de Peças:

541 peças

Características do Kit:

Utiliza peças de metal e plástico, que serão fixadas com parafusos, inclui componentes eletrônicos avançados e utiliza
microcontrolador 3.6 a base de pinagem. Software versões para programar com microcontrolador e programação por cenários
interativos.

Quantidade de Aulas:

32 aulas.

Duração do Curso:

1 ano, 1 vez por semana, aulas de 50 minutos a 1:30h.

O curso pode ser aplicado na grade curricular e/ou como extracurricular.

Material Didático:

Nosso material didático é completo, simples e acompanha manual de montagem. O aluno irá aprender a história do assunto abordado,
a teoria e no final irá fazer atividades relacionadas.

Conteúdo do material didático:

         * Cronograma para o professor; 
         * Curso de Robótica; 
         * Curso de programação; 
         * Elétrica Básica; 
         * Aulas Interdisciplinares.

Software

É Incluso no kit 01 (uma) licença do Software Modelix System para uso em um computador válida por 01 ano. Após este período o
valor de renovação da licença anual é de R$ 250,00 / kit.

1x de R$ 6.370,00 sem juros
2x de R$ 3.185,00 sem juros
3x de R$ 2.123,33 sem juros
4x de R$ 1.713,29
5x de R$ 1.390,52
6x de R$ 1.175,49

7x de R$ 1.022,04
8x de R$ 907,06
9x de R$ 817,74
10x de R$ 746,37
11x de R$ 688,07
12x de R$ 639,56

CEP
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PLAYGROUND
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INCLUSÃO
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ORGÃOS PÚBLICOS
 (https://www.planetapedagogico.com.br/pagina/escolas-publicas-e-prefeitura.html)

 

 (https://www.planetapedagogico.com.br/)

 (https://www.planetapedagogico.com.br/carrinho/index)

 (https://www.planetapedagogico.com.br/conta/index)

Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!Deixe a sua mensagem!

javascript:;
https://www.planetapedagogico.com.br/
https://www.planetapedagogico.com.br/primeirainfancia
https://www.planetapedagogico.com.br/educativos
https://www.planetapedagogico.com.br/esportes
https://www.planetapedagogico.com.br/jogos-de-tabuleiro
https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio
https://www.planetapedagogico.com.br/playground
https://www.planetapedagogico.com.br/inclusao
https://www.planetapedagogico.com.br/pagina/escolas-publicas-e-prefeitura.html
https://www.planetapedagogico.com.br/
https://www.planetapedagogico.com.br/carrinho/index
https://www.planetapedagogico.com.br/conta/index


 (https://api.whatsapp.com/send?

text=Conjunto%20Matem%C3%A1tica%20B%20http%3A%2F%2Fwww.planetapedagogico.com.br/conjunto-matematica-
b)

Início (https://www.planetapedagogico.com.br/) / Laboratório (https://www.planetapedagogico.com.br/laboratorio) /
Matemática (https://www.planetapedagogico.com.br/kit) /

R$ 15.000,00 R$ 13.984,00
até 3x de R$ 4.661,33 sem juros

ou R$ 12.585,60 via Boleto Bancário

edagogico.com.br/carrinho/produto/102812524/adicionar)
Estoque: 30 dias úteis

Parcelas 

R$ 12.585,60

Calcule o frete

CONJUNTO MATEMÁTICA B

Código: NJ8MDVFWB

OK



Compartilhar



1x de R$ 13.984,00 sem juros
2x de R$ 6.992,00 sem juros
3x de R$ 4.661,33 sem juros
4x de R$ 3.761,17
5x de R$ 3.052,59
6x de R$ 2.580,55

7x de R$ 2.243,67
8x de R$ 1.991,26
9x de R$ 1.795,18
10x de R$ 1.638,51
11x de R$ 1.510,51
12x de R$ 1.404,02

CEP
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Destinado ao estudo experimental, laboratório de matemática e realização de experimentos de matemática sobre:
equação de primeiro grau, inequação de primeiro grau, razão, proporção, produto notável, função a"m, coe"ciente
angular positivo e negativo, função quadrática, relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por
uma reta transversal, relações trigonométricas, teorema de Pitágoras, lei dos senos e dos cossenos em um triângulo
retângulo, grau, radiano, quadrantes, círculo trigonométrico, teorema de Tales, triângulos semelhantes, etc.de ação:
Matemática, álgebra, funções, trigonometria, geometria plana e métrica.

Áreas de Conhecimento

Matemática - Ciências e Matemática Fundamental

Nível de Ensino Graduação

Ensino Técnico - Ensino Médio - Ensino Fundamental

Principais Experimentos

Matemática - Relações Matemáticas - Funções

Quais as características do gráfico da função afim?

Coeficiente angular positivo.

Quais as características do gráfico da função afim?

Coeficiente angular negativo.

Quais as características da função quadrática?

O seno no círculo trigonométrico.

O cosseno no círculo trigonométrico

A tangente no círculo trigonométrico

Matemática - Álgebra - Equações Algébricas

Equação de primeiro grau com uma incógnita e os princípios aditivo e multiplicativo das igualdades.

Inequação de primeiro grau com uma incógnita e os princípios aditivo e multiplicativo das desigualdades.

Razão - Como comparar por meio de uma divisão.

Proporção e a relação diretamente proporcional.

A relação inversamente proporcional.

O produto notável quadrado da soma de dois termos.

O produto notável quadrado da diferença de dois termos.

O teorema de Pitágoras

Matemática - Álgebra - Trigonometria

As propriedades angulares dos triângulos.

Relações trigonométricas fundamentais num triângulo retângulo, razão.

O teorema de Pitágoras, uma relação métrica entre os lados de um triângulo retângulo.

A lei dos senos e dos cossenos em um triângulo retângulo.

Medindo os valores do seno, cosseno e da tangente, em grade com escala angular.

O grau, o radiano, os quadrantes e suas conversões

O seno no círculo trigonométrico

O cosseno no círculo trigonométrico

A tangente no círculo trigonométrico

A relação fundamental da trigonometria no círculo trigonométrico

As relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal.

Matemática - Geometria - Geometria Plana

O teorema de Pitágoras

O Teorema de Tales interseção, razão e proporção

Teorema de Tales e triângulos semelhantes

Energias Renováveis - Grandezas e Medidas
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Informe seu CEP

Você também pode gostar: lego starwars - lego minecraft - lego lote - lego star wars - lego ferrari - lego - blocos de montar

Produtos semelhantes mais baratos

Blocos de montar Lego Friends Andrea's
family house 802 peças em caixa

R$ 61999

10x R$ 62 sem juros

Blocos de montar Lego Creator Expert
Botanical Collection Flower bouquet 756…

R$ 649
12x R$ 63

Blocos de montar Lego Sta
raider from The Mandaloria

R$ 518
10x R$ 51 sem juros

Brinquedos e Hobbies Brinquedos de Montar Blocos e Formas de Montar

Frete grátis

08

Frete grátis

80

Frete grátis

Voltar à lista Compartilhar

Anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

Localização
Curitiba, Paraná

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

Novo  |  11 vendidos

Lego Duplo Lanchonete D
Matemática - Education
45004

em 10x R$ 6958 sem juros

Ver os meios de pagamento

Estoque disponível

Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt
esperando ou devolvemos o dinhei

Mercado Pontos. Você acumula 173

R$ 69580

Chegará grátis segunda-feira
Somente para SP capital e regiões 
SP e Rio de Janeiro

Comprando dentro das próximas 3

Ver mais formas de entrega

Retire grátis entre quinta-feira 
segunda-feira em uma agência
Livre
Ver no mapa

Quantidade: 1 unidade (3 disponív

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Ver mais anúncios do vendedor

Blocos de montar Lego Harry
Potter Hogsmeade village visit…

10x R$ 74 sem juros

R$74980

98

Frete grátis

Blocos de montar Lego Friends
Andrea's family house 802…

10x R$ 75 sem juros

R$75090

09

Frete grátis

Blocos de montar Lego
Minecraft The sky tower 565…

10x R$ 56 sem juros

R$56990

99

Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais…
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Informe seu CEP

Você também pode gostar: lego lote - lego star wars - lego starwars - lego ferrari - blocos de montar - lego - lego minecraft

Brinquedos e Hobbies Brinquedos de Montar Blocos e Formas de MontarVoltar à lista Compartilhar

Anúncios do vendedor

Características principais

Marca Lego

Linha Education

Modelo 45345 Spike Essential

Informações sobre o vendedor

Localização
Magé, Rio De Janeiro

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimen
produto para devolvê-lo, não importa o 

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Novo  |  2 vendidos

Lego 45345 Education Le
Spike Essential Set

em 12x R$ 29992 sem juros

Ver os meios de pagamento

Quantidade De Peças: 449

Último disponível!

Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt
esperando ou devolvemos o dinhei

Mercado Pontos. Você acumula 899

30 dias de garantia de fábrica.

R$ 3.599

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e as fo
envio.

Calcular o prazo de entrega

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

24
Vendas nos

últimos 365 dias
Presta bom

atendimento
E

prod

Ver mais anúncios do vendedor

Blocos de montar Lego Technic
Porsche 911 RSR 1580 peças…

12x R$ 142 sem juros

R$1.713
75

Frete grátis

Lego Mindstorms 51515 Robô
Inventor

12x R$ 354

R$3.649
65

Frete grátis

Lego Education Conjunto Spike
Prime Set Com 528 Peças…

12x R$ 510

R$5.249
16

Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais…
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página inicial brinquedos lego outros legos

favoritar Lego 45678
Education - Conjunto
spike Prime Set

faça a 1ª
pergunta

A Bricks4fun tem este modelo a
pronta entrega e o envio é feito
imediatamente. Nossos
produtos são novos, lacrados e
originais, qualquer dúvida entre
em contato. lego 45678
Education - Conjunto spike
Prime Set - Contém 528 Peças
O l...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 6.699,99
até 10x de R$ 669,99

mais formas de pagamento

ganhe R$ 40,00 de
volta na Ame pagando
com cartão de crédito.

calcular frete e prazo

digite o CEP ok

comprar

Este produto é vendido por
Bricks4Fun e entregue por
Americanas, que garante a sua
compra, do pedido à entrega.
saiba mais

os itens mais vendidos

os mais populares da categoria

compartilhar

+4

Choc kit kat ao leite 41,5G
nestle

R$ 3,39

R$ 3,29

Chocolate Kitkat White Nestlé
- 41,5g

R$ 3,39

R$ 3,29

Caixa de Bombom Garoto
250g

R$ 9,99

Chocolate kit kat dark 41,5G
nestle

R$ 3,39

R$ 3,29

baixou baixou bai

busque aqui seu produto olá, faça seu login  
ou cadastre-se

0

informe seu CEP baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social o

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis
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Planetário
Acabamentos
Serviços de Plotagem
Contato

Globo Terrestre, Lançamentos, Produtos em Braile

Início › Produtos › Globo Terrestre em Braile e Alto Relevo

Simulação de frete

Informe seu cep

1

Globo Terrestre em
Braile e Alto Relevo
R$ 370,00

 

Categorias: Globo Terrestre, Lançamentos,
Produtos em Braile

Globo 30 cm Tátil em Alto Relevo e em Braile. 
Contém relevo em todos os continentes e ilhas em alto-relevo e nomes dos continentes e oceanos em
Braile.

Diâmetro: 30 cm

Comprar

Descrição

Dúvidas?

GetButton
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