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TERMO DE REFERÊNCIA SMEC 41/2022 
AQUISIÇÃO KIT MULTIMÍDIA – CONVÊNIO Nº 202206017 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de kit 

multimídia/ videoconferência (EDUCATRON), visando o atendimento aos alunos da rede municipal de 

ensino, integrante do Plano “Paraná Mais Cidades II”, instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021 e 

Convênio nº 202206017, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

2– JUSTIFICATIVA 

2.1 No mundo contemporâneo vivenciamos um tempo de transformações científicas e tecnológicas, no 

qual são estimuladas alterações significativas em diversas esferas sociais. Todos os dias somos 

surpreendidos por inovações protagonizadas por diferentes pesquisadores e, para acompanhá-las, 

necessitamos de constante atualização de conhecimentos em diferentes áreas. Isso porque as mudanças 

ocorridas incidem diretamente nas formas de viver, de trabalhar, de se relacionar com os outros, com a 

cultura e com a educação.  

2.2 Uma forma de atualizar os conhecimentos de Ciência e Tecnologia que estão em evolução é 

estudando assuntos relacionados a essas áreas, de forma a ressaltar o que elas representam e como 

influenciam na vida dos sujeitos. Os estudos realizados em âmbito escolar podem perpassar os 

diferentes níveis de ensino, desde a Educação Infantil até a Pós-graduação. Ao realizá-los, não cabe 

somente aprender que existem processos científicos e tecnológicos e como influenciam na sociedade, 

mas que recursos, equipamentos e conhecimentos de tecnologia servem para produzir conhecimentos 

de ordem científica os quais potencializam e direcionam a elaboração e implementação tecnológica. 

Trata-se de um movimento de ir e vir, enriquecedor para o desenvolvimento educacional crítico e que 

contribui para evidenciar que Ciência e Tecnologia não se fortalecem e nem influenciam na escola e a 

sociedade de maneira isolada. 

2.3 O investimento na área tecnológica direcionado às instituições de ensino deve ser uma ação tomada 

de maneira concomitante à formação humana. As escolas precisam ser equipadas com Tecnologias 

Digitais para facilitar a aprendizagem dos estudantes, para que os professores possam colocar em 

prática conhecimentos assimilados durante a formação e para atender às demandas sociais da 

atualidade. Pensando nisso, partindo do fomente proporcionado pelo Estado por meio do convênio 

Paraná Cidades II, considerando a realidade de alguma instituições públicas, encontrasse a seguinte 

questão problema:[1]  como aplicar uma reestruturação tecnológica nas instituições de ensino 

municipais, que seja adequada para beneficiar os estudantes em termos de aprendizagem: Objetivamos 

principalmente desenvolver um plano de reestruturação tecnológica municipal e implementá-lo nas 

escolas e CMEIs no que se refere às Tecnologias Digitais. Justificamos a importância da implementação 

deste projeto nos tópicos apresentados a seguir: 

a) Quando utilizadas adequadamente, as TICs têm o potencial de facilitar aos estudantes a assimilação 

de conhecimentos científicos, pois permitem o acesso a diferentes fontes de informação de maneira 
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rápida e dinâmica.  Ao facilitar o acesso a tais conhecimentos tornamos o ensino democrático e 

podemos estimular que os estudantes se tornem sujeitos críticos. Por isso, quando utilizadas de acordo 

com objetivos educacionais, as tecnologias em questão podem se tornar ferramentas para melhorar a 

educação, contribuindo para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo das crianças.  

b) Quando melhoramos a qualidade da educação, consequentemente, melhoramos outros setores da 

sociedade. Desta maneira, se formarmos estudantes mais comprometidos quanto às questões 

tecnológicas, eles podem se tornar, por exemplo, cidadãos críticos e comprometidos diante de 

informações acessadas socialmente por meio das tecnologias, além de estarem incluídos digitalmente. 

c) Os estudantes da nova geração estão engajados com as mídias digitais e os ambientes virtuais, bem 

como têm à disposição computadores e outros dispositivos móveis, de maneira rápida e facilitada. 

Justamente por este acesso ser tão fácil é que a educação para as tecnologias se torna imprescindível: 

por meio dela os estudantes se tornam capazes de lidar cautelosamente, por exemplo, com a internet, 

um local de acesso liberado a quase todo tipo de conteúdo e no qual a exposição a diferentes situações 

está a distância de um clique. Além do mais, a informação é diferente do conhecimento e à passagem de 

uma à outra, depende de estudos, aprendizagens e amadurecimento intelectual.  

d) Além de chamarem a atenção, devido a infinidade de informações disponibilizadas, algumas TICs 

proporcionam a descentralização de um ensino em que o professor é o detentor do conhecimento, para 

outro em que ele atua como mediador. Nesse novo contexto, sempre que possível, os estudantes são 

estimulados a buscar por conta própria as informações desejadas, podendo contar com o professor 

como guia e com as tecnologias enquanto recurso. A formação docente pode contribuir com tal 

descentralização, embora nem sempre seja fácil, primeiro, devido ao abismo tecnológico no qual muitos 

profissionais ainda permanecem, depois, porque estão implícitas relações de poder de uns sobre os 

outros, difíceis de serem questionadas.  

e) Aproveitamos a referência ao abismo tecnológico (recém colocada), para lembrar que a pandemia do 

Covid-19 mostrou o quanto a maioria dos estudantes e professores, precisam avançar no quesito 

utilização das TICs. A demanda vai desde as questões disciplinares, de saber como estudar utilizando o 

computador, o celular e a internet, até dificuldades mais técnicas, de informática básica - editar textos, 

gravar e compartilhar vídeos, criar e utilizar ambientes virtuais, participar de vídeo chamadas, abrir 

arquivos etc.  O trabalho que propusemos nesse projeto, direcionado a professores e estudantes, 

contribui para resolver esses problemas.  

f) Existem alternativas e estratégias para utilizar telefones celulares em sala de aula sem que isso 

dificulte a atenção ou o aprendizado dos alunos. Professores que saibam como organizar a utilização 

destes aparelhos, resolvem a problemática do uso inadequado, que existe e causa polêmica em algumas 

instituições de ensino.  

g) As TICs facilitam aos professores e estudantes a aprendizagem de conceitos abstratos, distantes da 

realidade educacional do município. Por exemplo, visualizar a vegetação e o relevo de um outro país. 

h) Algumas tecnologias facilitam elaborar materiais didáticos, como geradores de atividades - histórias 

em quadrinhos, caça palavras, palavras cruzadas etc. Elas agilizam o trabalho do professor, que pode 

planejar de maneira mais rápida, se souber o que utilizar e como proceder." 
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2.4 Além da perspectiva pedagógica, justifica-se a realização deste processo, em virtude do Convênio nº 

202206017, celebrado entre ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED, E O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO– PR, que tem como objeto 

a aquisição de kit multimídia/ videoconferência (EDUCATRON), conforme descrição. Com o objetivo de 

fomentar o desenvolvimento dos Municípios Paranaenses, foi instituído através do Decreto no 

7.7.973/2021 o Plano “Paraná Mais Cidades II”. A parceria justifica se como forma de apoio ao 

atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, com o aparelhamento tecnológico das escolas 

promovendo aos alunos aproveitamento do conteúdo escolar, bem como a inserção dos alunos a 

realidade tecnológica e aos professores novas metodologias de ensino e atendimento aos educandos, 

promovendo assim acesso a novas tecnologias e metodologias no ensino aprendizagem. 

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: 

 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; 

 

3.3 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. 

3.4 Além disso, 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: 
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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.  

4.4 A empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar AMOSTRA, quando solicitada 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 - APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA: 

5.1 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. 

5.2 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. 

5.3 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. 

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

da relação dos produtos contidos. 

5.5 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. 

5.5 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. 

5.7 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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5.8  DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS:  

NOME COMPLETO: SUELEN APARECIDA FELICETTI 

NOME COMPLETO: JONATHAN JOSÉ ALUPE ALVES 

 

6 – VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA: 

Item Cód. Especificação QTD UNID 

Valor 
unitário 
máximo 

aceitável R$ 

Valor total 
máximo 

aceitável R$ 

1 
 

ITEM 1 - PEDESTAL DE CHÃO COM RODÍZIOS E GABINETE COM 
SUPORTE PARA MINIPC  
1.1. Características obrigatórias:  
1.1.1. Pedestal de Chão com rodízios para movimentar o pedestal 
sobre superfícies planas;  
1.1.2. Tipos de telas suportadas LCD, LED, Plasma, 3D, OLED, QLED;  
1.1.3. Tamanho mínimo da tela: 39";  
1.1.4. Tamanho máximo da tela: 47";  
1.1.5. Compatível com padrão de fixação VESA: 100, 200, 300 mm 
(HxV);  
1.1.6. Bandeja de apoio para Notebook, com cerca de 460x320mm 
(LxP);  
1.1.7. Gabinete com porta de acesso aos parafusos do VESA para 
fixação de um MiniPC:  
1.1.7.1. Com acesso de no mínimo dois parafusos do VESA;  
1.1.7.2. Com fechadura e chave;  
1.1.7.3. Com acesso à passagem interna para fiação elétrica;  
1.1.7.4. Com espaço suficiente para acomodar e fixar adequadamente 
um MiniPC; 
1.1.7.5. Com janelas lateral e superior, de acrílico ou plástico ABS, para 
melhor passagem de sinal eletromagnético do Wi-Fi, BT e RF;  
1.1.7.6. Com suporte para webcam, com passagem interna do cabo 
USB, para posicionamento acima da TV; 
1.1.7.7. Com furação na lateral para passagem de cabo HDMI e do cabo 
de energia da TV;  
1.1.7.8. Fixação interna dos cabos HDMI, energia da TV e USB da 
Webcam, que permita retirá-los apenas mediante abertura do 
gabinete e desta forma evitar a retirada dos mesmos pelo lado 
externo;  
1.1.7.9. Com extensor em pelo menos uma porta USB do MiniPC e uma 
porta P3 (microfone) para fácil acesso dos professores sem a 
necessidade de abrir o gabinete, ficando os referidos extensores 
fixados no gabinete para acesso externo e devidamente conectados no 
miniPC;  
1.1.8. Rodízios de 3 polegadas com travas em pelo menos dois 
rodízios;  
1.1.9. Confeccionado em aço carbono e pintura Epoxi, cor azul 
#0000FF;  
1.1.10. Medida do chão ao centro da base da TV:  
1.1.10.1. Altura mínima: 1200mm;  
1.1.10.2. Altura máxima: 1500 mm;  
1.1.10.3. Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm.  
1.1.11. Trava para fixar a altura da tela;  
1.1.12. Peso suportado: máximo 45 kg;  
1.1.13. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo(s) completo(s), 
em mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das 
especificações técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de 
especificações técnicas, manual de manutenção e certificado de 
garantia válido no Brasil;  
1.1.14.Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega. 

16 UN 985,00 15.760,00 
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2 
 

ITEM 2 - WEBCAM FULL HD COM DOIS MICROFONES 
OMNIDIRECIONAIS 
1.1. Características obrigatórias:  
1.1.1. WebCam Full HD;  
1.1.2. Resolução mínima: 1080p/30fps em formato widescreem;  
1.1.3. Campo de visão diagonal mínima permitida 75 graus;  
1.1.4. Correção automática da Luz;  
1.1.5. Tipo de foco: autofoco ou foco infinito;  
1.1.6. Dois Microfones embutidos omnidirecionais com redução de 
ruídos;  
1.1.7. Lente de vidro;  
1.1.8. Conectividade plug-and-play via USB, driverless UVC;  
1.1.9. Cabo USB-A de no mínimo 1,5 metros, sem emendas e 
adaptadores;  
1.1.10. A Webcam deve possui certificação ROHS ou equivalente 
comprovando que não foi produzida com substâncias perigosas;  
1.1.11. A Webcam deve possui certificação CEE ou equivalente 
comprovando que o equipamento foi qualificado e avaliado para 
atender aos altos requisitos de segurança, saúde e proteção;  
1.1.12. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo(s) completo(s), 
em mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das 
especificações técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de 
especificações técnicas, manual de manutenção e certificado de 
garantia válido no Brasil;  
1.1.13. Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega. 

16 UN 393,56 6.296,96 

3 
 

ITEM 3 - TV LED DE 43 POLEGADAS 
1.1. Características obrigatórias:  
1.1.1 Tecnologia da tela LED;  
1.1.2. Tamanho: 43 polegadas;  
1.1.3. Resolução: no mínimo HD (1920 x 1080p);  
1.1.4. Pelo menos 02 entrada HDMI;  
1.1.5. Pelo menos 01 entrada USB;  
1.1.6. Alto falante embutido;  
1.1.7. Potência de áudio: 16 W RMS;  
1.1.8. Acessórios: controle remoto com as respectivas pilhas e cabo 
HDMI A / HDMI A de 1,5 metros;  
1.1.9. O gabinete deverá possuir em seu corpo o modelo, o número de 
série e/ou etiqueta de serviço que identifique unicamente o 
equipamento perante o FABRICANTE;  
1.1.10. Deverá ser entregue o Certificado de Conformidade com a 
Portaria 563/2014 do Inmetro, abrangendo os ensaios de  
1.1.11. Compatibilidade com a norma IEC 60065 (Requisitos de 
Segurança);  
1.1.12. Compatibilidade com a norma EMC CISPR 32 (Emissão 
Eletromagnética e de Radiofrequência); 
1.1.13. Conversor digital integrado; 
1.1.14. Interação do usuário: Espelhamento de tela;  
1.1.15. Compatível com montagem padrão VESA 200 x 100 mm; 
1.1.16. Aplicativos para SmartTV: Provedores de vídeo online; 
Navegador de internet, YouTube e Netflix TV; 
1.1.17. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), 
em mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das 
especificações técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de 
especificações técnicas, manual de manutenção e certificado de 
garantia válido no Brasil;  
1.1.18. Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega. 

16 UN 2.419,99 38.719,84 

4 
 

ITEM 4 - TECLADO MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO SEM FIO 
ABNT2 
1.1. Características obrigatórias:  
1.1.1 Teclado ABNT2 Português Brasil com touchpad integrado;  
1.1.2 Touchpad com dois botões (mouse); 
1.1.3 Dimensões gerais do teclado considerando o touchpad: Altura: 
130 mm +/- 10mm, Largura: 355 mm +/- 10mm, Profundidade: 20 

16 UN 222,16 3.554,56 
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mm +/- 5 mm; 1.2.5.4 Sem fio, Conexão wireless 2,4 Ghz;  
1.1.5 Alcance sem fio: no mínimo 7 (sete) metros;  
1.1.6 Cor: Preto ou cinza escuro;  
1.1.7 Pilhas: 2 x AA ou 2 x AAA (inclusas);  
1.1.8 Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), 
em mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das 
especificações técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de 
especificações técnicas, manual de manutenção e certificado de 
garantia válido no Brasil;  
1.1.9.Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega. 

5 
 

ITEM 5 - MINI PC – 8,0 GB RAM – SSD 120 GB SISTEMA 
OPERACIONAL LINUX MINT DE 64 BITS 
1.1 Características mínimas obrigatórias:  
1.1.1. Processadores  
1.1.1.1. CPU “x64 Intel Celeron Dual Core ou AMD Athlon (serão 
aceitos processadores x64 de linhas que possuam desempenho 
superior, tais como Intel Pentium ou Core ou AMD Ryzen;  
1.1.2. Fonte externa bivolt 110V – 240V automático, original do 
fabricante do miniPC;  
1.1.3. Sistemas Operacionais: Linux Mint 20.1 de 64 bits, podendo 
conter também o Windows 10 Pro de 64 bits já licenciado (tendo dois 
sistemas na mesma máquina); 
1.1.4. Placa-mãe com velocidade compatível com o processador;  
1.1.5. Memórias RAM:  
1.1.5.1. RAM: 8GB DDR4;  
1.1.5.2. Armazenamento: SSD 120 GB ou superior;  
1.1.6. Conexões:  
1.1.6.1. No mínimo 2 (duas) x Portas HDMI ou 1 (uma) x Porta HDMI, 
mais 1(uma) x Porta VGA;  
1.1.6.2. No mínimo 2 (duas) x Portas USB 2.0, mais 2 (duas) x Portas 
USB 3.0 ou 4 (quatro) x Portas USB 3.0;  
1.1.6.3. 01 (uma) x Porta de Rede RJ-45;  
1.1.6.4. Wi-Fi Dual Band 802.11 AC e Bluetooth 4.2 ou superior;  
1.1.6.5. Conectores de Áudio: 1 (uma) porta P3 para microfone + 
áudio;  
1.1.7. Software de escritório:Libreoffice, podendo conter também 
Microsoft Office 2016 Home licenciado em português; 
1.1.8. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), 
em mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das 
especificações técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de 
especificações técnicas, manual de manutenção e certificado de 
garantia válido no Brasil; 
1.1.9.Garantia mínima de 12 meses. 

16 UN 2.590,00 41.440,00 

6 
 

ITEM 6 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A 5 METROS 
CABO PP BIVOLT 127V E 220V  
1.1. Características obrigatórias:  
1.1.1. Extensão com Certificado do Inmetro (NBR NM 247-5 e 60884-
1);  
1.1.2. Cordão prolongador com cabo PP 3 x 0,75mm; 1.2.7.3. Conexão 
Tomadas: 2P+T;  
1.1.4. Corrente Máxima: 10A; 1.2.7.5. Potências máximas: 
127V/1200W - 220V/2700W;  
1.1.6. Comprimento cabo: 5 Metros;  
1.1.7. Condutor: Cobre Eletrolítico / PVC;  
1.1.8. Plugue injetado em PVC com terminais em latão;  
1.1.9. Tomada injetada em polipropileno e terminais em latão;  
1.1.10. Separador injetado em Nylon;  
1.1.11. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), 
em mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das 
especificações técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de 
especificações técnicas, manual de manutenção, certificado de 
garantia válido no Brasil;  
1.1.12. Prazo de garantia: no mínimo 3 meses a partir da entrega.  

16 UN 49,31 788,96 
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VALOR TOTAL R$ 106.560,32 (CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS 

CENTAVOS) 

 

7 – PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

7.1 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 constarão as quantidades e o 

local de entrega dos produtos. 

7.2 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. 

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

total responsabilidade da contratada. 

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

possa implicar no atraso da entrega do produto. 

7.5  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: 

7.6.1 - 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.  

7.6.2 - 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.  

 

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

possa implicar no atraso da entrega do produto. 

 

7.8 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; 
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7.9 - 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. 

 

7.10 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.  

 

7.11 O período de vigência será de 12 meses. 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 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. 

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

fiscal do contrato. 

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

perdas e prejuízos. 

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

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

8.5 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. 

8.6 Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em 

consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento;  

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

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

necessária;  

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

8.9 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. 

8.10 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. 
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9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

9.2 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. 

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

9.4 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. 

9.5 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; 

 

10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 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.  

10.1.1  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.  

10.2  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.  

11 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

oriundas da SEED - KIT MULTIMÍDIA - PARANÁ MAIS CIDADES (FONTE 156). 

12 – REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

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

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

65, II, “d” da Lei 8.666/93. 
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12.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 

extraordinária, tampouco fato previsível. 

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

Prefeitura Municipal. 

12.5 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. 

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

Aditivo. 

13 - REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS  

13.1 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. 

13.2 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.  

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

comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

14 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

14.1 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. 

14.2 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. 

14.3 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. 

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

Ivonete da Silva, CPF 839.917.869-15. 

15 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:   

– Data de envio do termo 26/09/2022 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 – Telefone: (46) 3520-2121  Página 12 

– 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. 

16 – 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. 

17 – ANEXOS: 

ANEXO I – Especificações 

ANEXO II – Orçamentos 

ANEXO III - Mediana 
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COTAÇÕES FORNECEDORES
ITEM DESCRITIVO QUANT UN TELEDOIS AR LIMP BANCO DE 

PREÇOS
INERENET NÚMERO DE 

COTAÇÕES
MÉDIA TOTAL DO ITEM

1 PEDESTAL DE CHÃO COM RODÍZIOS E GABINETE COM SUPORTE PARA MINIPC16 UN R$ 980,00 R$ 990,00 700,00* R$ 2,00 R$ 985,00 R$ 15.760,00

2 WEBCAM FULL HD COM DOIS MICROFONES OMNIDIRECIONAIS 16 UN 1375* R$ 428,10 R$ 359,01 R$ 2,00 R$ 393,56 R$ 6.296,96

3 TV LED DE 43 POLEGADAS 16 UN 3110* R$ 2.725,00 R$ 2.235,98 R$ 2.299,00 R$ 3,00 R$ 2.419,99 R$ 38.719,84

4 TECLADO MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO SEM FIO ABNT2 16 UN R$ 295,00 R$ 192,38 R$ 179,10 R$ 3,00 R$ 222,16 R$ 3.554,56

5 MINI PC – 8,0 GB RAM – SSD 120 GB SISTEMA OPERACIONAL LINUX MINT DE 64 BITS16 UN 1877* R$ 2.781,00 R$ 2.399,00 R$ 2,00 R$ 2.590,00 R$ 41.440,00

6 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A 5 METROS CABO PP BIVOLT 127V E 220V16 UN R$ 54,71 R$ 43,90 R$ 2,00 R$ 49,31 R$ 788,96
0

0

TOTAL R$ 106.560,32



ITEM UNIDADE QNTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MARCA / 
MODELO

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 Und 10

Smart TV LED FHD 108 cm (43")
- Resolução de imagem 1920 x 1080p
Aprimoramento de imagens:
- Pixel Plus HD
- HDR10
- HLG (Hybrid Log Gamma)

Aplicativos para SmartTV:
- Provedores de vídeo on-line
- Navegador de internet de código aberto
- TV sob demanda
- YouTube
- Netflix TV

Potência de saída (RMS) 16 W
Número de conexões HDMI: 3
Número de conexões USB: 1

Compatível com montagem padrão VESA
200 x 100 mm

Interação do usuário:
- SimplyShare
- Espelhamento de tela

PHILIPS 
43PFG6825/

78
2.725,00R$         R$           27.250,00 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
Comissão de licitações
ORÇAMENTO:

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL: AR LIMP LTDA
CNPJ: 31.314.488/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90790174-23
ENDEREÇO: RUA FLOR-DA-SERRA, N.º 1051 – ANDAR 1 – SALA 03 – GUARUJÁ – CEP 85.804-510
TELEFONE: (45) 9.8417-9349 / (45) 9.9817-4903 / (45) 9.9965-6296
E-MAIL: licitacaoarlimp@hotmail.com OU comercial.arlimp@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO SERGIO ALVES
CARGO: SOCIO/ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.919.452-4 SSP/PR
CPF: 045.163.089-08

2 - DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 1317
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 130014917

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
O preço proposto abaixo contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc) cotados 
separados e incidentes sobre o fornecimento. Informamos também que no valor ofertado, está inclusa a garantia de 1 ano, contra defeitos de fabricação, como rege o 
Codigo de Defesa do Consumidor, podendo a contratada ser acionada a qualquer momento, dentro deste prazo, para solucionar problemas, indicar assistências técnicas 
autorizadas na região da CONTRATADA, bem como arcando com os eventuais custos de transporte, e/ou substituição de produtos, que eventualmente possam vir a dar 
defeito, causados por problemas na sua fabricação. Declaramos ainda que estamos enquadrados como MICROEMPRESA, e gozamos dos privilégio da LC 123/2006.

PROPOSTA COMERCIAL



2 Und 33

Smart TV UHD 65" 3840*2160
Audio Power:  2×10W
Dolby Vision； HDR10
BlueTooth 5.0
USB2.0*1 USB3.0*1
HDMI2.1*1 HDMI2.0*2
Certificado por Google Android TV Google Assistant
· Netflix/YouTube/Prime Video
Input Lag 15ms

TCL 65P725 5.350,00R$         R$         176.550,00 

 R$         203.800,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 203.800,00 (duzentos e três mil e oitocentos reais);                                                                                                                                                                                       
VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme descrito no Edital.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme descrito no Edital.
DECLARAÇÃO: Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para os 
itens acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. Declaramos ainda que 
estamos de acordo com TODAS as cláusulas estabelecidas pelo edital que rege este certame.
CASCAVEL, 29 DE AGOSTO DE 2022.

 
________________________________________

REINALDO SERGIO ALVES
SOCIO GERENTE

RG: 6.919.452-4 CPF: 045.163.089-08

VALOR TOTAL
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Prefeitura de Bom Jesus do Sul       -      PR 
 
 
Segue proposta comercial para venda dos seguintes equipamentos: 
 
 

Item Qtde. 
Uni

d. 
Descrição 

Valor 

Máximo 

Unitário 

Valor 

Máximo 

Total 

01 33 und PROJETOR 
1.1.Características mínimas obrigatórias: 

1.1.1. Resolução: 

1.1.1.1.Brilho do modo padrão: 4000 lm 

6.800,00 224.400,00 



    
1.1.1.2. Resolução nativa de no mínimo: 800 x 600 pixels 

1.1.1.3. Resolução máxima: 1920 x 1200 

1.1.2. Óptico: 

1.1.2.1. Distância de projeção mínima: 1.80~2.15 
1.1.2.2. Vida útil da lâmpada de no mínimo 6.000 horas no modo normal 

1.1.3. Alto-falante: Potência mínima de: 10W (1x) 

1.1.4. Controle remoto com bateria: 01 
1.1.5. Interfaces e portas: 

1.1.5.1. HDMI: 01 

1.1.5.2. Portas USB: 01  
1.1.5.3. Vídeo Composto: sim 

1.1.5.4. VGA out: 01 

1.1.5.5. VGA In: 01 
1.1.5.6. Entradas de áudio: 01 

1.1.5.7. Saídas de áudio: 01 

1.1.6. Compatibilidade de Computador: 
1.1.6.1. Mac PC 

1.1.6.2. PC Windows 

1.1.6.3. Linux 
1.1.7. Energia: 

1.1.7.1. Fonte de energia: 100 V AC ~ 240 V AC 

1.1.7.2. Tensão de entrada: 120 V AC / 230 V AC 

1.1.8. Cabo de alimentação AC 

1.1.9. Cabo VGA 1.5 m: 01 

1.1.11.Tampa da lente 
1.1.12. Guia rápido 

1.1.13. Prazo de garantia: no mínimo 24 meses a partir da entrega. 
02 110 und ITEM 2 - NOTEBOOK 15,6” 

1.1. Características mínimas obrigatórias: 

1.1.1. Processador: 

1.1.1.1. Processador: Intel Core i5 ou superior; 
1.1.1.2. Geração do Processador: 10ª Geração; 

1.1.1.3. Velocidade do Processador / Frequência Base: 1.60GHz até 

4.20GHz; 
1.1.2. Memória: 

1.1.2.1. Memória Cache: 6MB; 

1.1.2.4. Capacidade do SSD: 256GB; 
1.1.3. Sistema Operacional: Windows 10 ou superior Licenciado; ou  Sistema 

Operacional: Linux Mint 20.1 de 64 bits (se puder ser dois orçamentos, um 

para cada tipo de sistema);;  
1.1.4. Tela: 

1.1.4.1. Tipo de Tela: LED; 

1.1.4.2. Tamanho da Tela: 15,6"; 
1.1.4.3. Resolução da Tela: Full HD; 

1.1.4.4. Formato de Tela: 16:09; 

1.1.5. Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; 
1.1.5.1. Modelo da Placa de Vídeo: UHD Intel; 

1.1.6. Webcam integrada: 720p ou superior; 

1.1.7. Conexões: 1 Porta HDMI, 1 porta USB 2.0 e 2 portas 3.2, 1 porta USB 
Type-C 3.2; 

1.1.8. Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 5.0; 

1.1.10. Segurança: Senha para proteção BIOS, HDD e Trava Kensington; 
1.1.11. Placa Wireless: IE 802.11 a/b/g/n/ac wireless LAN; 

1.1.12. Tipo de Teclado: Português ABNT 2; 

1.1.13. Placa de som: Dois alto-falantes estéreo; 
1.1.14.Touchpad: Sim; 

1.1.15. Tipo de Bateria: 4 Células (Li-Íon) 48 Wh; 

1.1.16. Duração da Bateria: Até 8 horas; 

5.379,00 591.690,00 



    
1.1.17. Fonte: Adaptador AC de 3 Pinos (45W); 

1.1.18. Voltagem da Fonte: Bivolt; 

1.1.19.Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), em 

mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 
técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 

manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.20.Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega; 
1.1.2.2. Memória RAM: 8GB- Expansível Até 20GB; 1.1.2.4. Capacidade do 

SSD: 256GB; 

1.1.3. Sistema Operacional: Windows 10 ou superior Licenciado; ou  Sistema 
Operacional: Linux Mint 20.1 de 64 bits (se puder ser dois orçamentos, um 

para cada tipo de sistema);;  

1.1.4. Tela: 
1.1.4.1. Tipo de Tela: LED; 

1.1.4.2. Tamanho da Tela: 15,6"; 

1.1.4.3. Resolução da Tela: Full HD; 
1.1.4.4. Formato de Tela: 16:09; 

1.1.5. Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; 

1.1.5.1. Modelo da Placa de Vídeo: UHD Intel; 
1.1.6. Webcam integrada: 720p ou superior; 

1.1.7. Conexões: 1 Porta HDMI, 1 porta USB 2.0 e 2 portas 3.2, 1 porta USB 

Type-C 3.2; 

1.1.8. Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 5.0; 

1.1.10. Segurança: Senha para proteção BIOS, HDD e Trava Kensington; 

1.1.11. Placa Wireless: IE 802.11 a/b/g/n/ac wireless LAN; 
1.1.12. Tipo de Teclado: Português ABNT 2; 

1.1.13. Placa de som: Dois alto-falantes estéreo; 

1.1.14.Touchpad: Sim; 
1.1.15. Tipo de Bateria: 4 Células (Li-Íon) 48 Wh; 

1.1.16. Duração da Bateria: Até 8 horas; 

1.1.17. Fonte: Adaptador AC de 3 Pinos (45W); 
1.1.18. Voltagem da Fonte: Bivolt; 

1.1.19.Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), em 

mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 
técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 

manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  
1.1.20.Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega; 

 

1.1.2.3. Barramento da Memória: DDR 4; 

 

03 und 300 ITEM 3 - TABLET 

1.1.Características mínimas obrigatórias: 

1.1.1.Memória interna de no mínimo 32GB; 

1.1.2.Tamanho da tela 10" ou superior; 
1.1.3.Conectividade Bluetooth 5.0 e Wi-Fi; 

1.1.4.Conexões USB-C; 

1.1.5.Sistema operacional Android 10 ou superior; 
1.1.6.Tipo de tela LCD; 

1.1.7.Recursos da câmera FHD (1920 x 1080); 

1.1.8.Câmera traseira de no mínimo 8MP; 
1.1.9.Câmera frontal de no mínimo 2MP; 

1.1.10.Processador Octa-Core; 

1.1.11.Suporte ao cartão de memória Micro SD de até 1TB; 
1.1.12.Memória RAM 6GB ou superior; 

1.1.13.Localização GPS e A-GPS; 

1.1.14.Sensores Reconhecimento Facial; 
1.1.15.Capacidade da bateria 5100mAh; 

1.1.16.Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega;  

1.589,00 476.700,00 



    
1.1.17.Conteúdo da embalagem - 1 Tablet - 1 Carregador - 1 Cabo de dados - 

Manual customização de tela - perfil infantil; 

1.1.18.Voltagem BIVOLT; 

1.1.19.Capa de proteção emborrachada embutida com suporte para segurar e 
logo personalizada (Anexo I e Anexo II); 

1.1.20,Película de proteção contra impacto e riscos; 

1.1.21.Caneta touch; 
1.1.22.Deve conter ao menos 3 Jogos Educacionais pré instalados para 

educação infantil; 

1.1.23.Deve conter ao menos 3 Jogos Educacionais pré instalados para 
alfabetização;  

1.1.24.Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), em 

mídia impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 
técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 

manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.25.Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega. 
04 und 3 ITEM 4 - GABINETE DE RECARGA MÓVEL PARA 

NOTEBOOKS 
- Tem que comportar no mínimo 25 notebooks de 15,6”; 

- Divisórias verticais; 
- 4 Rodizios (rodinhas) especiais de baixo ruído com freio; 

- Kit de Ventilação  de teto com 2 ventiladores 

- Fechaduras com fechadura e chave de segurança. Tanto frente quanto 
laterais e fundo. 

- Com régua com 36 tomadas (3 pinos novo padrão) instaladas e um só cabo 

de 2m para ligação na rede elétrica. 

Não 

trabalho 

 

05 und 43 ITEM 5 - PEDESTAL DE CHÃO COM RODÍZIOS E 

GABINETE PARA MINIPC  
1.1. Características obrigatórias:  

1.1.1. Pedestal de Chão com rodízios para movimentar o pedestal sobre 
superfícies planas;  

1.1.2. Tipos de telas suportadas LCD, LED, Plasma, 3D, OLED, QLED;  

1.1.3. Tamanho mínimo da tela: 43";  
1.1.4. Tamanho máximo da tela: 65";  

1.1.5. Compatível com padrão de fixação VESA: 100, 200, 300 mm (HxV);  

1.1.6. Bandeja de apoio para Notebook, com cerca de 460x320mm (LxP);  
1.1.7. Gabinete com porta de acesso aos parafusos do VESA e fixação do 

MiniPC:  

1.1.7.1. Com acesso de no mínimo dois parafusos do VESA;  
1.1.7.2. Com fechadura e chave;  

1.1.7.3. Com acesso à passagem interna para fiação elétrica;  

1.1.7.4. Com espaço suficiente para acomodar e fixar adequadamente um 
MiniPC;  

1.1.7.5. Com janelas lateral e superior, de acrílico ou plástico ABS, para melhor 

passagem de sinal eletromagnético do Wi-Fi, BT e RF;  
1.1.7.6. Com suporte para webcam, com passagem interna do cabo USB, para 

posicionamento acima da TV; 

1.1.7.7. Com furação na lateral para passagem de cabo HDMI e do cabo de 
energia da TV  

1.1.7.8. Fixação interna dos cabos HDMI, energia da TV e USB da Webcam, 

que permita retirá-los apenas mediante abertura do gabinete e desta forma 
evitar a retirada dos mesmos pelo lado externo;  

1.1.7.9. Com extensor em pelo menos uma porta USB do MiniPC e uma porta 

P3 (microfone) para fácil acesso dos professores sem a necessidade de abrir o 
gabinete, ficando os referidos extensores fixados no gabinete para acesso 

externo e devidamente conectados no miniPC;  

1.1.8. Rodízios de 3 polegadas com travas em pelo menos dois rodízios;  

980,00 42.140,00 



    
1.1.9. Confeccionado em aço carbono e pintura Epoxi;  

1.1.10. Medida do chão ao centro da base da TV:  

1.1.10.1. Altura mínima: 1200mm;  

1.1.10.2. Altura máxima: 1500 mm;  
1.1.10.3. Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm.  

1.1.11. Trava para fixar a altura da tela;  

1.1.12. Peso suportado: para telas de até 65”;  
1.1.13. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo(s) completo(s), em mídia 

impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 

técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 
manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.14.Prazo de garantia: no mínimo 12 meses a partir da entrega;  
06 und 33 - WEBCAM FULL HD COM DOIS MICROFONES 

OMNIDIRECIONAIS 
1.1. Características obrigatórias:  

1.1.1. WebCam Full HD;  

1.1.2. Resolução mínima: 1080p/30fps em formato widescreem;  
1.1.3. Campo de visão diagonal mínima permitida 75 graus;  

1.1.4. Correção automática da Luz;  

1.1.5. Tipo de foco: autofoco ou foco infinito;  
1.1.6. Dois Microfones embutidos omnidirecionais com redução de ruídos;  

1.1.7. Lente de vidro;  

1.1.8. Conectividade plug-and-play via USB, driverless UVC;  
1.1.9. Cabo USB-A de no mínimo 1,5 metros, sem emendas e adaptadores;  

1.1.10. A Webcam deve possui certificação ROHS ou equivalente 

comprovando que não foi produzida com substâncias perigosas;  
1.1.11. A Webcam deve possui certificação CEE ou equivalente comprovando 

que o equipamento foi qualificado e avaliado para atender aos altos requisitos 

de segurança, saúde e proteção;  
1.1.12. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo(s) completo(s), em mídia 

impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 

técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 
manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.13. Garantia de 36 meses. 

1.375,00 45.375,00 

07 und 43 TV LED DE 65 POLEGADAS 
1.1. Características obrigatórias:  
1.1.1 Tecnologia da tela LED;  

1.1.2. Tamanho: 65 polegadas;  
1.1.3. Resolução: Ultra HD 4K;  

1.1.4. Pelo menos 01 entrada HDMI;  

1.1.5. Pelo menos 01 entrada USB;  

1.1.6. Alto falante embutido;  

1.1.7. Potência de áudio: no mínimo 2x 8W RMS;  

1.1.8. Acessórios: controle remoto com as respectivas pilhas e cabo HDMI A / 
HDMI A de 1,5 metros;  

1.1.9. O gabinete deverá possuir em seu corpo o modelo, o número de série 

e/ou etiqueta de serviço que identifique unicamente o equipamento perante o 
FABRICANTE;  

1.1.10. Deverá ser entregue o Certificado de Conformidade com a Portaria 

563/2014 do Inmetro, abrangendo os ensaios de  
1.1.11. Compatibilidade com a norma IEC 60065 (Requisitos de Segurança);  

1.1.12. Compatibilidade com a norma EMC CISPR 32 (Emissão 

Eletromagnética e de Radiofrequência):  
1.1.13. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), em mídia 

impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 

técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 
manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.14. Garantia 12 meses. 

5,899,00 253.657,00 



    
08 und 43 TECLADO MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO SEM FIO 

ABNT2 
1.1. Características obrigatórias:  

1.1.1 Teclado ABNT2 Português Brasil com touchpad integrado;  

1.1.2 Touchpad com dois botões (mouse); 
1.1.3 Dimensões gerais do teclado considerando o touchpad: Altura: 130 mm 

+/- 10mm, Largura: 355 mm +/- 10mm, Profundidade: 20 mm +/- 5 mm; 

1.2.5.4 Sem fio, Conexão wireless 2,4 Ghz;  
1.1.5 Alcance sem fio: no mínimo 7 (sete) metros;  

1.1.6 Cor: Preto ou cinza escuro;  

1.1.7 Pilhas: 2 x AA ou 2 x AAA (inclusas);  
1.1.8 Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), em mídia 

impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 

técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 
manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.9 Garantia de 12 meses.  

295,00 12.685,00 

09 und 15 ITEM 9 - MINI PC – 8,0 GB RAM – SSD 120 GB SISTEMA 

OPERACIONAL WINDOWS 10 DE 64 BITS 
1.1 Características obrigatórias:  

1.1.1. Processadores  

1.1.1.1.CPU “x86 Intel Celeron Dual Core ou AMD Athlon (serão aceitos 

processadores x86 de linhas que possuam desempenho superior, tais como Intel 

Pentium ou Core ou AMD Ryzen;  

1.1.2. Fonte externa bivolt 110V – 240V automático, original do fabricante do 
miniPC;  

1.1.3. Sistema Operacional: Windows 10 de 64 bits; 

1.1.4. Motherboard com velocidade compatível com o processador;  
1.1.5. Memórias RAM  

1.1.5.1.RAM: 8GB DDR4;  

1.1.5.2.Armazenamento: SSD 120 GB ou superior;  
1.1.6. Conexões  

1.1.6.1.No mínimo 2 (duas) x Portas HDMI ou 1 (uma) x Porta HDMI, mais 

1(uma) x Porta VGA  
1.1.6.2.No mínimo 2 (duas) x Portas USB 2.0, mais 2 (duas) x Portas USB 3.0 

ou 4 (quatro) x Portas USB 3.0;  

1.1.6.3.1 (uma) x Porta de Rede RJ-45;  
1.1.6.4.Wi-Fi Dual Band 802.11 AC e Bluetooth 4.2 ou superior;  

1.1.6.5.Conectores de Áudio: 1 (uma) porta P3 para microfone + áudio;  

1.1.7. Integração  
1.1.7.1.Todos os componentes do equipamento e respectivas funcionalidades 

deverão ser compatíveis entre si com o pedestal, o gabinete, a webcam e o 

suporte da webcam, sem a utilização de adaptadores, frisagens, pinturas, 
usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer 

outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem 

adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou 
logicamente incompatíveis;  

1.1.8. Deverá ser entregue o Certificado de Conformidade com a Portaria nº 

170/2012 do Inmetro, abrangendo os ensaios de:  
1.1.9. Compatibilidade com a norma IEC 60950 (Requisitos de Segurança);  

1.1.10. Compatibilidade com a norma IEC 61000 (Emissão Eletromagnética e 
de Radiofrequência);  

1.1.11. Caso o equipamento ofertado tenha sido projetado para o mercado 

internacional, serão aceitos:  
1.1.12. Certificado de Conformidade com a norma IEC 60950;  

1.1.13. Certificado de Conformidade com a norma IEC 61000;  

1.1.14. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo(s) completo(s), em mídia 
impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 

1.877,00 28.155,00 



    
técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 

manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.15. Garantia de 36 meses. 

10 und 15 - TV LED DE 43 POLEGADAS 
1.1. Características obrigatórias:  
1.1.1 Tecnologia da tela LED;  

1.1.2. Tamanho: 43 polegadas;  

1.1.3. Resolução: no mínimo HD;  
1.1.4. Pelo menos 01 entrada HDMI;  

1.1.5. Pelo menos 01 entrada USB;  

1.1.6. Alto falante embutido;  
1.1.7. Potência de áudio: no mínimo 2x 8W RMS;  

1.1.8. Acessórios: controle remoto com as respectivas pilhas e cabo HDMI A / 
HDMI A de 1,5 metros;  

1.1.9. O gabinete deverá possuir em seu corpo o modelo, o número de série 

e/ou etiqueta de serviço que identifique unicamente o equipamento perante o 
FABRICANTE;  

1.1.10. Deverá ser entregue o Certificado de Conformidade com a Portaria 

563/2014 do Inmetro, abrangendo os ensaios de  
1.1.11. Compatibilidade com a norma IEC 60065 (Requisitos de Segurança);  

1.1.12. Compatibilidade com a norma EMC CISPR 32 (Emissão 

Eletromagnética e de Radiofrequência):  
1.1.13. Deverá (ão) ser apresentado (s) o(s) catálogo (s) completo (s), em mídia 

impressa ou eletrônica, para análise e comprovação das especificações 

técnicas. Deverá incluir guia do usuário, guia de especificações técnicas, 
manual de manutenção e certificado de garantia válido no Brasil;  

1.1.14. Garantia 12 meses. 

3110,00 46.650,00 

 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Pagamento: À vista  
Validade da proposta: 60 dias 
Entrega do material: 30 dias 
Condições de Garantia: Garantia de 01 ano  
 
  
 



    
 
 
 
 
                                                                        
Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Orivaldo Iess Da Silva 
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Teclado Sem Fio Logitech K400 Plus
(3.891)

Por pe�o Entrega gratuita Novo Recondicionados/usados

Vendido por Detalhes e ofertas especiais Preço do item Preço total

Kalunga
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 169,90
3 x R$ 56,63 - sem juros

iPlace
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 179,10
12 x R$ 16,58 - com juros

Magazine Luiza A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 182,90
2 x R$ 91,45 - sem juros

OceanoB2B
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 179,90

DHCP Informática
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 175,77
6 x R$ 31,50 - com juros

Havan
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 239,90
10 x R$ 23,99 - sem juros

KaBuM!
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

R$ 240,30
10 x R$ 26,70 - com juros

Casas Bahia
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 210,94
4 x R$ 52,74 - sem juros

Pontofrio.com
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 210,94
4 x R$ 52,74 - sem juros

Extra.com.br
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 210,94
3 x R$ 70,31 - sem juros

Carrefour
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 199,00
4 x R$ 49,75 - sem juros

Novo Mundo
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 199,90
10 x R$ 19,99 - sem juros

Primetek A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 199,90

Five Tecnologia - Cachoeiro Entrega gratuita
R$ 170,99
12 x R$ 15,00 - com juros

Cyber Evolution Entrega gratuita R$ 160,46

Oceano Informática
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

R$ 174,25

Livrarias Curitiba A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 199,90
9 x R$ 22,21 - sem juros

TECLADO MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO SEM FIO ABNT2

Sobre esses resultados

R$ 169,90
Frete não
incluído

R$ 179,10
Frete não
incluído

Mais 2 ofertas

R$ 182,90
Frete não
incluído

R$ 179,90
Frete não
incluído

R$ 175,77
Frete não
incluído

R$ 239,90
Frete não
incluído

R$ 240,30
Frete não
incluído

R$ 210,94
Frete não
incluído

R$ 210,94
Frete não
incluído

R$ 210,94
Frete não
incluído

R$ 199,00
Frete não
incluído

R$ 199,90
Frete não
incluído

Mais 1 oferta

R$ 199,90
Frete não
incluído

R$ 170,99

R$ 160,46

R$ 174,25
Frete não
incluído

Mais 1 oferta

R$ 199,90
Frete não
incluído
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Xplace Games

4,7/5 (63 avaliações da loja)

Entrega gratuita
R$ 179,99
6 x R$ 33,33 - com juros

Contabilista
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 232,00

Mercado Livre Entrega gratuita
R$ 299,99
9 x R$ 33,33 - sem juros
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R$ 179,99

R$ 232,00
Frete não
incluído

R$ 299,99

R$ 804,89
Logitech Mx Keys Adv…

(3.761)

R$ 1.699,90
Teclado Mecânico Ga…

(419)

R$ 1.399,99
Teclado Gamer Logite…

(778)

R$ 773,91
Teclado Sem Fio Logit…

(1.012)

R$ 313,33
Teclado Bluetooth K38…

(1.099)

R$ 137,61
Logitech Teclado S

(1.16

R$ 2.279,05
Smart Tv Samsung Uhd …

R$ 2.899,99
Smart Tv Led Samsung F…

R$ 369,99
Webcam C920s Pro Full …

R$ 32,99
Barbante Barroco Maxcol…

R$ 31,97
Camiseta Feminina 100%…

R$ 421,30
Vaso Fibra de Vidro Stan…
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Extensão Elétrica 3 Tomadas 2p+t 10a 5 Metros Cabo PP

Por pe�o Entrega gratuita Novo Recondicionados/usados

Vendido por Detalhes e ofertas especiais Preço do item Preço total

Casas Bahia
A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

R$ 43,90
2 x R$ 21,95 - sem juros

Mercado Livre A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

R$ 35,51

Pontofrio.com
A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

R$ 43,90
2 x R$ 21,95 - sem juros

Extra.com.br
A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

R$ 43,90
2 x R$ 21,95 - sem juros

Magazine Luiza A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

R$ 47,52

EPM Acessórios
A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

R$ 33,16

Submarino
A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

PROMOÇÃO

R$ 53,91 R$ 59,90  

Shoptime A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

PROMOÇÃO

R$ 53,91 R$ 59,90  

Americanas.com
A data e o custo da entrega são mostrados na
finalização da compra

R$ 62,99

Itens relacionados

Vistos recentemente

EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A 5 METROS CABO 

Sobre esses resultados

R$ 43,90
Frete não
incluído

Mais 2 ofertas

R$ 35,51
Frete não
incluído

R$ 43,90
Frete não
incluído

R$ 43,90
Frete não
incluído

Mais 2 ofertas

R$ 47,52
Frete não
incluído

R$ 33,16
Frete não
incluído

R$ 53,91
Frete não
incluído

Mais 1 oferta

R$ 53,91
Frete não
incluído

R$ 62,99
Frete não
incluído

R$ 185,00
Torre De Tomada - Mul…

(1)

R$ 109,99
Cabo Sleeved Rise Mo…

R$ 170,99
Kit De Extensão De C…

(9)

R$ 24,01
Extensão Force Line T…

R$ 36,71
Cabo De Força, Force …

R$ 8,99
Edm Pacote De F
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Referência:12653 | Código do Produto:6353

Mini Pc Concórdia Processador Intel Core i5 8GB SSD 240GB WIFI

      ( 3 Avaliações ) PRODUTO DISPONÍVEL

Garantia: 12 Meses

Marca

Concórdia  

Modelo

Mini PC  

Processador

Core I5  

Mémoria

8GB  

Armazenamento

SSD 240  

Sistema Operacional

Compatível com Windows  

Voltagem

Bivolt  

R$ 2.399,00

R$ 1.511,30 à vista com 15% desconto no PIX

ou 3x de R$ 563,03 Sem juros com 5% de desconto 
$
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SALVAR

R$ 2.299,00
12 x R$ 219,94 - com juros
A data e o custo da entrega são
mostrados na finalização da compra

Fast Shop

Acessar o site

R$ 2.279,05
10 x R$ 239,90 - com juros
A data e o custo da entrega são
mostrados na finalização da compra

Casas Bahia

Acessar o site

R$ 2.399,99
10 x R$ 252,63 - com juros
A data e o custo da entrega são
mostrados na finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

KaBuM!

Acessar o site

Comparar preços de 25 ou mais lojas

Sma� Tv Samsung Uhd Processador Crystal 4k 43AU7700
Tela Sem

(468)

Detalhes do produto

LED

Se você procura uma TV para assistir filmes, séries, novelas e até mesmo jogar seus games favoritos com a melhor qualidade possível, a Smart TV
UN43AU7700GXZD da Samsung é o modelo ideal para a sua casa! Ela possui tela de 43" Crystal 4K com painel VA, oferecendo cores vivas e ... Mais

Resenhas

3,8
468

comentários

5 estrela

4 estrela

3 estrela

2 estrela

1 estrela

TV Atual inferior a outras

31 de Dezembro de 2021

são diversos motivos pelos quais eu classifiquei o produto assim, vamos lá. eu comprei recente a tv e os pontos negativos que estou tendo são os
seguintes; 1º Anuncio forçado na TV, sim! ela tem anuncio no menu e durante os jogos da propria tv 2º Aplicativos limitados! Ela não possui interação
com os apps da google play, logo tem diversos aplicativos "padronizados" para vc instalar e sinceramente, a maior parte deles ou eu não tenho
interesse ou é desconhecido. 3º TV Lenta! Por ser uma teve mais moderna, eu esperava que fosse melhor, infelizmente ela é lenta e trava bastante
assim como todos os produtos da samsung, não é pela memoria estar cheia ou algo do tipo, ela liga rápido, porem o tempo de processamento para
resposta dela é absurdamente lento e demorado! ... Mais

Wallace · Resenha fornecida por samsung.com

tv led 43 polegadas samsung

Opções de compra

Ver todas as fotos

Informações do produto.

Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.

Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações
à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

Imagens Meramente Ilustrativas.

Ficha técnica.

Tamanho: 43"

Sobre esses resultados
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Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Acessar o site

Todos os comentários

Comparar opções de compra

Vendido por Detalhes e ofertas especiais Preço do item Preço total

Fast Shop
A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra

R$ 2.299,00
12 x R$ 219,94 - com juros

Casas Bahia
A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra

R$ 2.279,05
10 x R$ 239,90 - com juros

KaBuM!

A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

R$ 2.399,99
10 x R$ 252,63 - com juros

Pontofrio.com
A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra

R$ 2.279,05
10 x R$ 239,90 - com juros

Extra.com.br
A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra

R$ 2.279,05
10 x R$ 239,90 - com juros

Americanas.com

A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra
Devoluções em até 30 dias

R$ 2.398,99
8 x R$ 299,87 - sem juros

taQi
A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra

R$ 2.099,00
12 x R$ 203,39 - com juros

Havan
A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra

R$ 2.699,90
10 x R$ 269,99 - sem juros

KaBuM!

A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

R$ 2.542,94
10 x R$ 254,29 - sem juros

Lojas Koerich
A data e o custo da entrega
são mostrados na
finalização da compra

R$ 2.399,00
10 x R$ 239,90 - sem juros

Comparar preços de 25+ lojas

Especi�cações

Geral

Tipo de produto TV LCD com retroiluminação LED - Smart TV

Consumo de energia (máx.) 130 Watt

Classe Diagonal 43"

Série 7 Series

Ano do Modelo 2021

R$ 2.299,00
Frete não
incluído

Mais 12 ofertas

R$ 2.279,05
Frete não
incluído

R$ 2.399,99
Frete não
incluído

Mais 5 ofertas

R$ 2.279,05
Frete não
incluído

Mais 8 ofertas

R$ 2.279,05
Frete não
incluído

R$ 2.398,99
Frete não
incluído

R$ 2.099,00
Frete não
incluído

R$ 2.699,90
Frete não
incluído

R$ 2.542,94
Frete não
incluído

R$ 2.399,00
Frete não
incluído
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Acessar o site

Acessar o site

SALVAR

R$ 359,01
5 x R$ 75,58 - com juros
A data e o custo da entrega são
mostrados na finalização da compra

Kalunga

Acessar o site

R$ 369,99
10 x R$ 41,11 - com juros
A data e o custo da entrega são
mostrados na finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

KaBuM!

Acessar o site

R$ 367,20
10 x R$ 40,79 - com juros
A data e o custo da entrega são
mostrados na finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

KaBuM!

Acessar o site

Comparar preços de 50 ou mais lojas

Webcam C920s Pro Full Hd 1080p - Logitech
(3.000)

Detalhes do produto

Alta definição · Foco automático · PC · Com fio · Com microfone estéreo

Olhe o seu melhor em videochamadas e grave vídeos polidos com os C920s. Ele oferece vídeo Full HD (1080p a 30fps) e som estéreo nítido com todos os
aplicativos de vídeo mais populares. Grave em luz fraca mal-humorada ou luz direta total. Autofoco HD embutido e correção de luz ... Mais

Resenhas

4,6
3.000

comentários

5 estrela

4 estrela

3 estrela

2 estrela

1 estrela

1 de Março de 2022

Instalação fácil. Qualidade da imagem é boa embora por defeito seja um pouco sobre-exposta em termos de iluminação. O microfone é para esquecer. Para a
ocasional reunião virtual poderá ser suficiente, mas para mais do que isso poderá ser necessário investir num microfone adicional. 

- D. M. · Resenha fornecida por pcdiga.com

Todos os comentários

Comparar opções de compra

Vendido por Detalhes e ofertas especiais Preço do item Preço total

Kalunga
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 359,01
5 x R$ 75,58 - com juros

KaBuM!
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

R$ 369,99
10 x R$ 41,11 - com juros

WEBCAM FULL HD COM DOIS MICROFONES OMNIDIRECIONAI

Opções de compra

Ver todas as fotos

Imagens meramente ilustrativas.

Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.

Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de
todos os recursos e funcionalidades.

Tamanho: 5,8 Onças

R$ 359,01
Frete não
incluído

R$ 369,99
Frete não
incluído

Sobre esses resultados
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Vendido por Detalhes e ofertas especiais Preço do item Preço total

KaBuM!
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra
Devoluções em até 7 dias

R$ 367,20
10 x R$ 40,79 - com juros

Pichau

4,6/5 (8.2K avaliações da loja)

A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra
Devolução gratuita em até 7 dias

R$ 379,90

Logitech Store

4,8/5 (108 avaliações da loja)
Entrega gratuita R$ 472,41

OceanoB2B
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 419,00

bringit.com.br

4,6/5 (2.7K avaliações da loja)
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

PROMOÇÃO

R$ 399,41 R$ 424,90  

Mercado Livre
Entrega gratuita

R$ 399,90
12 x R$ 38,77 - com juros

STI Computadores
A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 379,90

Casas Bahia A data e o custo da entrega são mostrados
na finalização da compra

R$ 414,86
7 x R$ 65,85 - com juros

Comparar preços de 50+ lojas

Especi�cações

Geral

Tipo de dispositivo Webcam

Suporte de Áudio Sim: microfone estéreo incorporado

Tecnologia de Conectividade Com fios

Largura 8 cm

Profundidade 13.6 cm

Ver todas as especificações

Itens relacionados

Vistos recentemente

R$ 367,20
Frete não
incluído

R$ 379,90
Frete não
incluído

R$ 472,41

R$ 419,00
Frete não
incluído

Mais 1 oferta

R$ 399,41
Frete não
incluído

Mais 23 ofertas
R$ 399,90

R$ 379,90
Frete não
incluído

Mais 13 ofertas

R$ 414,86
Frete não
incluído

R$ 454,77
Webcam C920 Pro Ful…

(3.450)

R$ 1.529,91
Webcam Logitech Brio…

(1.062)

R$ 647,91
Webcam Logitech C92…

(2.788)

R$ 491,99
Logitech Webcam Stre…

(716)

R$ 7.199,90
Logitech Meetup Câm…

(91)

R$ 209,90
Webcam Hd Logit

(9.21
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https://www.google.com/shopping/product/1893454849884240314?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:15066722218597436864,oid:15066722218597436864,pid:17644751508574175611,rsk:PC_11206783954054600558&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrhIIfA
https://www.google.com/shopping/product/1893454849884240314?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:15066722218597436864,oid:15066722218597436864,pid:17644751508574175611,rsk:PC_11206783954054600558&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrRIIfQ
https://www.google.com/shopping/product/1893454849884240314?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=pid:17644751508574175611,rsk:PC_11206783954054600558&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQsBIIfg#reviews
https://www.google.com/shopping/product/3830713301389406783?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:6803398416814345256,oid:6803398416814345256,pid:11385467274700451235,rsk:PC_8805335892013621286&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrhIIgAE
https://www.google.com/shopping/product/3830713301389406783?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:6803398416814345256,oid:6803398416814345256,pid:11385467274700451235,rsk:PC_8805335892013621286&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrRIIgQE
https://www.google.com/shopping/product/3830713301389406783?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=pid:11385467274700451235,rsk:PC_8805335892013621286&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQsBIIggE#reviews
https://www.google.com/shopping/product/5244306625057581564?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:3645161492493444134,oid:3645161492493444134,pid:11586171925345902986,rsk:PC_5573640663324701265&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrhIIhAE
https://www.google.com/shopping/product/5244306625057581564?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:3645161492493444134,oid:3645161492493444134,pid:11586171925345902986,rsk:PC_5573640663324701265&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrRIIhQE
https://www.google.com/shopping/product/5244306625057581564?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=pid:11586171925345902986,rsk:PC_5573640663324701265&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQsBIIhgE#reviews
https://www.google.com/shopping/product/7578610763454037607?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:10235458825087860243,oid:10235458825087860243,pid:17015074618886245705,rsk:PC_6276493502848330383&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrhIIiAE
https://www.google.com/shopping/product/7578610763454037607?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=epd:10235458825087860243,oid:10235458825087860243,pid:17015074618886245705,rsk:PC_6276493502848330383&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQrRIIiQE
https://www.google.com/shopping/product/7578610763454037607?q=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&rlz=1C1GCEA_enBR925BR925&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALiCzsaPIbMA4RoDhwZRM4J0PD6j2He9ZA:1664215209515&uact=5&oq=WEBCAM+FULL+HD+COM+DOIS+MICROFONES+OMNIDIRECIONAIS&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCiBDoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAFDoPVjoPWC-RWgCcAB4AIABzgGIAc4BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=products-cc&prds=pid:17015074618886245705,rsk:PC_6276493502848330383&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6qaIhbP6AhX4GbkGHZUVDYAQsBIIigE#reviews


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

COORDENAÇÃO DE CONVENIOS

PLANO DE TRABALHO
TERMO DE CONVÊNIO N. º 202206017

I - Identificação dos partícipes:

Órgão Município de FRANCISCO BELTRÃO

CNPJ 77.816.510/0001-66

Endereço Rua Octaviano Teixeira dos Santos 1000

Cidade/Estado FRANCISCO BELTRÃO/PR

E-mail fbeltrao@franciscobeltrao.com.br

Telefone (46) 3520-2100

Representante legal CLEBER FONTANA

Função PREFEITO

RG 7.211.713-1

CPF 020.762.969-21

Órgão Secretaria de Estado da Educação e do Esporte

CNPJ 76.416.965/000121

Endereço Avenida Água Verde, 2.140, Vila Izabel – CEP: 80.240-900

Cidade/Estado Curitiba/Paraná

E-mail gabinete.seed@educacao.pr.gov.br

Telefone (41) 3340-8464

Representante legal Renato Feder

Função Secretário

RG 15.512.103-3

CPF 278.171.268-01

II - Dados bancários do Órgão:

Órgão Órgão Prefeitura de FRANCISCO BELTRÃO

Banco Do Brasil 
Agência 616-5 
C. Corrente 86741-1 
C.Poupança

III - Identificação do objeto a ser executado

Aquisição de kit multimidia/ videoconferencia (EDUCATRON), configuração mínima – Pedestal
de chão para TV, webcam FULL HD com microfone omnidirecional, TV LED entre 39 e 43 polegadas,
Mini teclado mouse touchpad sem fio, mini pc, Extensão Elétrica 3 tomadas 2p+T 10 A 5 metros cabo PP
Bivolt 127V e 250V,  visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano
“Paraná Mais Cidades II” instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021.

Avenida Água Verde, 2140 – Vila Isabel – 80240-900 – Curitiba – PR – 41 3340 1500
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GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS
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IV – Justificativa da formalização da parceria

Trazer  melhores  condições  de  ensino  aprendizagem  aos  alunos  munícipes  de FRANCISCO
BELTRÃO–  PR,  com  o  avanço  tecnológico  da  aquisição  kit  multimidia/  videoconferencia
(EDUCATRON), configuração mínima – Pedestal de chão para TV, webcam FULL HD com microfone
omnidirecional,  TV LED entre  39  e  43  polegadas,  Mini  teclado mouse  touchpad sem fio,  mini  pc,
Extensão Elétrica 3 tomadas 2p+T 10 A 5 metros cabo PP Bivolt 127V e 250V, no âmbito do  Plano
“Paraná Mais Cidades II” instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021.

V – Metas a serem atingidas

As metas são atender o máximo número de escolas da Rede Pública Municipal, com a aquisição
de kit multimidia/ videoconferencia (EDUCATRON), promovendo assim acesso a novas tecnologias no
ensino aprendizagem.

- Cronograma de execução físico-financeiro/etapas:

Etapa Descrição Previsão de Execução Valor R$

1
1.1 Planejamento e procedimentos

administrativos para a aquisição/homologação.
04 (quatro) meses ----------

2
2.1 Aquisição do bem.

2.2 Demais procedimentos e autorizações
necessárias.

06 (seis) meses 100.000,00 (cem mil reais)

3
3.1 Execução do objeto e avaliação do serviço

prestado, com acervo
fotográfico e com número de série.

02 (dois) meses ------------

Total R$ 100.000,00

VI – Plano de Aplicação:

RUBRICA 
ORÇAMENTÁRIA

MODELO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Valor R$

41011212605646
4  4201 
4440.4200 
Modernizar a Infraestrutura e 

Fomentar a Utilização de 

Novos Recursos. Auxílios a 

Municípios

kit multimidia/ videoconferencia (EDUCATRON), 
configuração mínima – Pedestal de chão para TV, 
webcam FULL HD com microfone omnidirecional, 
TV LED entre 39 e 43 polegadas, Mini teclado 
mouse touchpad sem fio, mini pc, Extensão Elétrica 
3 tomadas 2p+T 10 A 5 metros cabo PP Bivolt 127V 
e 250V

95.000,00 (noventa e cinco 
mil reais) SEED 
5.000,00 (cinco mil reais) 
município

VII – Contrapartida:

A contrapartida do Convenente corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor total a ser
celebrado nesta parceria; será transferido em montante único; concomitante ao pagamento da primeira
parcela do Concedente; para a conta bancária específica de titularidade do Município vinculada a esta
parceria e, aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual

Avenida Água Verde, 2140 – Vila Isabel – 80240-900 – Curitiba – PR – 41 3340 1500



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

COORDENAÇÃO DE CONVENIOS

n.º 7.973/2021e a Resolução SEFA n.º 1.212/2016.

VIII – Cronograma de Desembolso: Convenente/Município

Parcela única Período Valor R$

Contrapartida
Mediante a publicação do extrato do Termo de Convênio 
no DIOE.

5.000,00 (cinco mil)

Concedente/SEED

Parcelas Período Valor R$

ÚNICA
Mediante a publicação do extrato do Termo de Convênio 
no DIOE.

95.000,00 (noventa e cinco
mil )

IX – Prazos de execução e vigência:

Esta parceria terá execução e vigência de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato no
Diário Oficial do Estado - DIOE, podendo ser prorrogado nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

X – Prestação de Contas:

A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações
deverá ser apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias para o Convenente e 60 (sessenta) dias para o
Concedente, no Sistema Integrado de Transferências – SIT TCE/PR, contados do encerramento  do
bimestre a que se referem, conforme art. 15, § 4º, da Instrução Normativa n.º  61/2011  – TCE/PR. A
restituição  ao Concedente  dos  saldos  financeiros  remanescentes  atualizados,  inclusive  das  aplicações
financeiras, será no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto; denúncia;
rescisão  ou  extinção  da  parceria,  sob  pena  de  imediata  instauração  de  tomada  de  contas  especial,
providenciada  pela  autoridade  competente  do  Concedente  e,  a  comprovação  das  despesas  ocorrerá,
primeiramente, sobre o valor da contrapartida financeira, em conformidade com o § único do art. 15 da
resolução n.º 028/2011 – TCE PR.

XI - Representantes pelo acompanhamento da execução da parceria:

SEED Servidor(a) Público Estadual – Gestor(a)

Nome Eliane Alves Bernardi Benatto
RG

CPF 496.067.199-87

Prefeitura Servidor(a) Público Municipal– Gestor(a)

Nome Cleber Fontana
RG 7.211.713-1
CPF 020.762.969-21

Na forma deste Plano de Trabalho, solicitamos aprovação das respectivas autoridades competentes.

Avenida Água Verde, 2140 – Vila Isabel – 80240-900 – Curitiba – PR – 41 3340 1500
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Curitiba, datado e assinado eletronicamente FRANCISCO BELTRÃO, datado e assinado
eletronicamente

CLEBER FONTANA

RENATO FEDER
Secretário de Estado da Educação e do Esporte - SEED

Decreto nº 0008/2019

Prefeito Municipal

Avenida Água Verde, 2140 – Vila Isabel – 80240-900 – Curitiba – PR – 41 3340 1500
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CONVÊNIO N.º 202206017

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE  ESTADO  DA EDUCAÇÃO  E  DO  ESPORTE  –
SEED, E O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO–
PR,  VISANDO  OBJETIVOS  DE  INTERESSE
COMUM, POR COLABORAÇÃO RECÍPROCA, PARA
IMPLEMENTAÇÃO  DE  PROJETO  PREVISTO  NO
DECRETO Nº 7.973/2021 QUE INSTITUIU O “PLANO
PARANÁ MAIS CIDADES - II”.

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E
DO ESPORTE – SEED, inscrita no CNPJ/MF sob número 76.416.965/0001-21, instalada na Avenida Água
Verde,  2.140,  Vila  Izabel,  CEP 80.240-900,  Curitiba  –  PR,  representada  neste  ato  pelo  Secretário,  Sr.
RENATO FEDER, portador do RG nº 15.512.103-3e do CPF nº 278.171.268-01 e o MUNICÍPIO DE PIÊN
- PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito CLEBER FONTANA, portador do RG, nº 7.211.713-1 e CPF
sob o nº020.762.969-21, residente e domiciliado no Município de FRANCISCO BELTRÃO, tendo em vista
o  constante  no  protocolado  nº  17.665.552-6,  resolvem celebrar  este  Convênio,  devidamente  autorizado
pelo(a) Exmo.(a)  Sr.(a)  Governador(a),  e  que será regido pelas disposições contidas na Lei  Estadual  n.º
15.608/2007,  Federal  14.183/2021 e Decreto Estadual  10.086/2022, mediante as cláusulas e condições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.  Constitui  objeto  deste  convênio  a  conjugação  de  esforços  para  a  aquisição  de  kit  multimidia/
videoconferencia (EDUCATRON), configuração mínima – Pedestal de chão para TV, webcam FULL HD
com microfone omnidirecional, TV LED entre 39 e 43 polegadas, Mini teclado mouse touchpad sem fio,
mini  pc,  Extensão  Elétrica  3  tomadas  2p+T 10  A 5  metros  cabo  PP Bivolt  127V e  250V,  visando o
atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano “Paraná Mais Cidades II” instituído
pelo Decreto Estadual  nº 7.973/2021, com a conjugação de recursos dos conveniados para aquisição de
equipamentos,  conforme  detalhado  no  plano  de  trabalho  anexo,  parte  integrante  e  indissociável  deste
Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades
competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado n. º17.665.552-6.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3. Este convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados da publicação do seu extrato no Diário Oficial
do Estado, podendo ser prorrogado nos termos da lei, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete ao CONCEDENTE:
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4.1.1 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do
objeto deste convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas in
loco, comunicando ao CONVENENTE, quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos
ou outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a liberação de recursos, fixando prazo
para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.2 liberar os recursos financeiros em obediência ao cronograma de desembolso constante do Plano de
Trabalho, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto deste convênio;

4.1.3 exigir do CONVENENTE a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade
vigente, para a transferência de recursos;

4.1.4.  realizar o registro e controle dos recursos repassados;

4.1.5 analisar e aprovar as prestações de contas parciais e final dos recursos aplicados na consecução do
objeto deste convênio;

4.1.6 notificar ao CONVENENTE, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou
quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de
Contas Especial.

4.1.7  validar  o  termo  de  recebimento  provisório  e  definitivo  do  objeto  deste  Convênio,  emitido  pelo
Convenente;

4.1.8 emitir termo de objetivo atingido do presente Convênio;

4.1.9 praticar os demais  atos necessários ao cumprimento do objeto deste  Convênio,  podendo inclusive
constituir comissão especial para acompanhamento de sua execução;

4.1.10 designar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao contido na Resolução nº
28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações posteriores.

4.2 Compete ao CONVENENTE:

4.2.1 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências
legais aplicáveis,  além das disposições deste convênio,  adotando todas as medidas necessárias à correta
execução deste convênio;

4.2.2  utilizar  os  recursos  financeiros  de  acordo  com o  Plano  de  Trabalho  e  em conformidade  com os
procedimentos legais;

4.2.3 previamente  ao  repasse  da(s)  parcela(s)  prevista(s)  no  Plano  de  Trabalho,  apresentar  ao
CONCEDENTE prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à
Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado e
consulta ao CADIN;

4.2.4 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança
específica,  aberta  na  instituição  financeira  contratada  pelo  CONCEDENTE,  inclusive  os  resultantes  de
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eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os,
em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.2.5  proceder  ao  depósito  da  contrapartida  pactuada  neste  instrumento  na  conta-poupança  específica
vinculada a este convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do
Plano de Trabalho;

4.2.6 arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros fixados neste
instrumento, indicados na Cláusula Quinta;

4.2.7  efetuar  as  prestações  de  contas  parciais  e  final  ao  CONCEDENTE,  na  forma  estabelecida  neste
convênio;

4.2.8 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente
no  Sistema  Integrado  de  Transferências,  conforme  Resolução  n.º  28/2011,  alterada  pela  Resolução  n.º
46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

4.2.9 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT,
conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná – TCE/PR;

4.2.10 instaurar processo administrativo apuratório,  inclusive processo administrativo disciplinar,  quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução e gestão financeira
deste convênio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

4.2.11  restituir  ao  CONCEDENTE  o  valor  transferido,  atualizado  monetariamente  desde  a  data  do
recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

a) quando não for executado o objeto deste instrumento;
b) quando não forem apresentadas as prestações de contas  no prazo estabelecido;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.2.12 restituir ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do
objeto,  denúncia,  rescisão ou extinção deste convênio,  os saldos financeiros remanescentes,  inclusive os
provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de
imediata  instauração  de  tomada  de  contas  especial,  providenciada  pela  autoridade  competente  do
CONCEDENTE;

4.2.13 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste convênio, para fins de fiscalização,
acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.2.14  prestar  ao  CONCEDENTE,  quando  solicitado,  quaisquer  esclarecimentos  sobre  a  aplicação  dos
recursos financeiros recebidos por força deste convênio;

4.2.15  responsabilizar-se  exclusivamente  pelo  gerenciamento  administrativo  e  financeiro  dos  recursos
recebidos;

4.2.16 responsabilizar-se, de forma exclusiva,  pelo pagamento dos encargos trabalhistas,  previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste convênio,  não implicando responsabilidade
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solidária ou subsidiária do CONCEDENTE a inadimplência do CONVENENTE em relação aos referidos
pagamentos;

4.2.17 responsabilizar-se,  de forma exclusiva,  nas esferas civil,  penal  e administrativa pela execução do
objeto  deste  convênio,  em  especial  pela  utilização  do(s)  equipamentos  adquirido(s)  com  os  recursos
transferidos pelo CONCEDENTE;

4.2.18 manter, para fins de controle e fiscalização do CONCEDENTE, a guarda dos documentos originais
relativos à execução deste convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da
apresentação da prestação de contas;

4.2.19 manter,  durante  a  execução  do  objeto  deste  convênio,  todos  os  requisitos  exigidos  para  sua
celebração;

4.2.20 franquear aos agentes da Administração Pública, do controle interno e do Tribunal de Contas, livre 
acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este convênio, bem como aos locais 
de execução do respectivo objeto;

4.2.21 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência
 aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar 
ao Ministério Público.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1  Os  recursos  financeiros  para  a  execução  do  objeto  deste  convênio,  que  totalizam  a  quantia  de
R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no
Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 Valor repassado pelo CONCEDENTE: R$95.000,000 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS), à conta da
dotação orçamentária 410112126056464  – Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos
Recursos; Natureza da Despesa: 4440.4200 – Auxílios a Municípios; Fontes: 100.;

5.1.2 valor da contrapartida do CONVENENTE: R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS),  à conta da Dotação
Orçamentária: 12.361.12012-032 Equipamentos e Materiais Permanentes, Fonte de Recursos: 000. Recursos
Ordinários Livres (conforme descrito fls.35 mov.22)

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE, ambos destinados à execução do
objeto deste instrumento, serão transferidos para a conta corrente n.°86741-1  agência n.º 616-5 , Banco do
Brasil, de titularidade da CONVENENTE e vinculada a este convênio.

6.1 Os recursos serão liberados pelo CONCEDENTE de acordo com o cronograma de desembolso, item
constante do Plano de Trabalho, após o depósito da contrapartida pelo CONVENENTE.

6.2 A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão
ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste convênio e a publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Estado.
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6.3  Os  recursos  transferidos  em  decorrência  deste  convênio,  bem  como  os  rendimentos  de  aplicações
financeiras,  enquanto  não  utilizados,  serão  obrigatoriamente  aplicados  pelo  CONVENENTE  em  conta
poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses
recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante  expressa  autorização do CONCEDENTE,  os  rendimentos  das  aplicações  financeiras  serão
aplicados no objeto deste convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas
para os recursos transferidos.

6.5.  Toda  a  movimentação  de  recursos,  no  âmbito  do  convênio,  será  realizada  mediante  transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O CONVENENTE deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pelo CONCEDENTE e pelo CONVENENTE, de
acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência,  respondendo cada um dos partícipes pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1  É  expressamente  vedada  a  utilização  dos  recursos  transferidos,  sob  pena  de  nulidade  do  ato  e  de
responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao CONVENENTE;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos
ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo,
destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento
ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.
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7.2  para  a  realização  de  cada  pagamento,  o  CONVENENTE deverá  apresentar  ao  gestor  do  convênio
relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;
b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;
d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;
f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências
de ordem técnica, obriga-se o CONCEDENTE a notificar, de imediato, o CONVENENTE e a suspender a
liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e
esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto
deste  convênio,  as  disposições  contidas  nas  Leis  n.º  8.666/1993  e  n.º  10.520/2002  e  demais  normas
pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O CONVENENTE deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

a) cópia do edital da licitação;
b) as atas decorrentes da licitação;
c) as propostas decorrentes da licitação;
d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
e)  declaração  expressa,  firmada  por  representante  legal,  de  que  foram  atendidas  as  disposições  legais
aplicáveis ao procedimento licitatório.

8.3 A celebração de contrato entre  o CONVENENTE e terceiros  não acarretará  solidariedade direta  ou
subsidiária do CONCEDENTE, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de
responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais,
assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do CONVENENTE, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para análise e decisão, vedada a modificação
da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação
para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-
lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pelo CONCEDENTE de projeto adicional detalhado e de
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comprovação da fiel  execução das etapas  anteriores  e com a devida prestação de contas,  sendo sempre
formalizado por termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONVÊNIO

10.  Fica  designado(a),  pelo  CONCEDENTE,  como  gestora  deste  convênio,  a  servidora  Eliane  Alves
Bernardi  Benatto,  CPF nº  496.067.199-87,  designado por  ato  publicado no  Diário  Oficial  do  Estado,
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do convênio e dos recursos repassados.

10.1  O  acompanhamento  consistirá  na  realização  de  relatório  técnico  conclusivo  sobre  a  satisfatória
realização do objeto do convênio.

10.2 O(a) gestor(a) anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto,
adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONCEDENTE

11 As prestações de contas parciais do CONVENENTE ao CONCEDENTE deverão ser apresentadas a cada
12 (doze) meses, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se,
além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor
e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do CONVENENTE e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no
Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014,
e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) quando for o caso: relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos; relação de pessoal treinado ou
capacitado; relação dos serviços prestados.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela
anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas  final  dos  recursos  financeiros  transferidos  e  dos  rendimentos  de aplicações,
deverá  ser  apresentada  no  prazo  máximo de  60  (sessenta)  dias,  contados  do  término  de  sua  vigência,
compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor
e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do CONVENENTE e número do convênio;

c)  comprovação  de  que  prestou  contas  parciais  e  final  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Paraná,
diretamente  no  Sistema  Integrado  de  Transferências,  conforme  Resolução  n.º  28/2011,  alterada  pela
Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) quando for o caso: relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos; relação de pessoal treinado ou
capacitado; relação dos serviços prestados;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.
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11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o
CONVENENTE terá  o  prazo  máximo de  30  (trinta)  dias  para  a  devolução  dos  recursos,  incluídos  os
rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o CONVENENTE não prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná ou ao CONCEDENTE, bem como não devolver os recursos, este comunicará o fato ao
órgão competente, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial e adoção de outras medidas para
reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O gestor deste convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas ao
CONCEDENTE.

11.6 O CONCEDENTE terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as
prestações  de  contas,  com  fundamento  nos  pareceres  técnicos  expedidos  pelas  áreas  administrativas
competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas da
CONVENENTE será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas ao CONCEDENTE, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do
CONVENENTE de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do
Estado, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º
61/2011, todas desse órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS BENS REMANESCENTES

13 São bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros deste convênio,
necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

13.1  Os  bens  remanescentes  serão  de  propriedade  do  CONVENENTE  e  gravados  com  cláusula  de
inalienabilidade, devendo reverter ao CONCEDENTE na hipótese de desvio de finalidade no seu uso.

13.2 Os bens remanescentes deverão, enquanto servíveis, ser utilizados para outras atividades educacionais
da  rede  pública  de  ensino  ou,  caso  não  seja  possível,  outra  destinação  com  prévia  autorização  pelo
CONCEDENTE.

13.3  Após  o  transcurso  do  prazo  de  vigência  deste  Convênio,  somente  mediante  declaração  de
inservibilidade do bem, por comissão de servidores constituída pelo CONVENENTE, ficará sem efeito a
cláusula de inalienabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

14 Este convênio poderá ser:

14.1 denunciado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando os partícipes responsáveis somente
pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;
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14.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d)  verificação  da  ocorrência  de  qualquer  circunstância  que  enseje  a  instauração  de  Tomada  de  Contas
Especial.

14.3 A rescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de Tomada de Contas
Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE

15 A eficácia deste convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no
Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pelo CONCEDENTE, na forma do art. 110 da Lei
Estadual n.º 15.608/2007.

15.1 O CONCEDENTE notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste convênio ao Presidente da
Câmara  Municipal  do  CONVENENTE,  competindo  a  este  notificar  aos  demais  membros  da  Casa
Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

15.2 O CONCEDENTE e o CONVENENTE deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em
sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade,  os  valores  e  as  datas  de  liberação  e  detalhamento  na  aplicação  dos  recursos,  bem como as
contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua página eletrônica oficial
que possibilite acesso direto ao portal de convênios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16 Fica  estabelecido  o  Foro  Central  da  Comarca  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba  para  dirimir  as
controvérsias  decorrentes  da  execução  deste  convênio,  com  renúncia  expressa  a  outros,  por  mais
privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento, em duas
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente
FRANCISCO BELTRÃO, datado e assinado

eletronicamente

RENATO FEDER                                                                                     
Secretário de Estado da Educação e do Esporte -

SEED
Decreto nº 0008/2019

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal 
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