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PROCESSO LICITATÓRIO n° 114/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 39/2021 

ORIGEM: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DESTINO: ESCOLA MUNICIP. IRMÃO FILEMA RABELO 

ASSUNTO: MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE ROBOTICA  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

*(01) Objeto:  

Aquisição de equipamentos para laboratório de robótica para a nova escola Irmã Filomena 

Rabelo. 

 

*(02) Motivação/Justificativa: 

A nova escola contará com um laboratório de Robótica. Para tanto, se faz necessário equipar 

com os principais itens listados pelos profissionais que ministram a matéria em laboratórios 

escolares. 

 

*(03) Fornecedor: 

A empresa que apresentou o menor orçamento para sacramentar a aquisição do objeto, foi: 

ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE (ELETROGATE – COMPONENTES ELETRÔNICOS), 

sito à Rua Rio de Janeiro, 441, cidade de  Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-041, regularmente 

inscrita no CNPJ sob o nº 18.917.521/0001-73. no valor de R$ 12.492,00 (doze mil 

quatrocentos e noventa e dois reais). 

 

*(04) Razão da escolha do fornecedor 

Foram realizadas pesquisas junto a fornecedores, para apresentação de orçamento, conforme 

acima descritos, nos termos do objeto pretendido. Três empresas apresentaram orçamentos: 

ELETROGATE, FELIPEFLOP e SNMARTCOMP. 
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A empresa ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE (ELETROGATE – COMPONENTES 

ELETRÔNICOS), apresentou o orçamento com o menor valor para a realização da compra 

de itens para laboratório.  

 

*(05) Especificações técnicas 

Uno R3 + cabo USB para Arduíno; Protoboard 400 pontos; Resitor 330R 1/4W (10 unidades); 

Módulo Sensor de Som; Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04; módulo sendor 

de Chuva; Push Button (chave Táctil 6X6X6mm); sensor de temperatura LM35DZ; módulo 

Led RGB 5mm KY-016; sensor óptico Reflexivo TCRT5000; módulo buzzer Passivo 5v; 

Módulo Sensor de Toque de vibração; Piezo; Display LCD 16X2 com Backlight Azul; micro 

Servo 9g SG90 TowerPro; Jumpers – Macho/Femea – 20 unidades de 20cm; Jumpers – 

Macho/Femea – 20 unidade de 20cm B;  Led Alto brilho 5mm Branco; Led Difuso 5mm 

Amarelo, Led Difuso 5mm Verde; Led Difuso 5mm Vermelho. 

 

*(06) Prazo, local e condições de entrega ou execução 

O objeto contratado deverá entregue em 15 (quinze) dias corridos após a Autorização de 

Fornecimento, no prédio da Escola Irmã Filomena Rabelo, momento em que será conferido 

se o objeto entregue está de acordo com o objeto contratado. 

 

*(07) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail – Gestor e Fiscal do Contrato  

A entrega do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada pela Secretária de Educação 

- Soraya Aparecida Boesing Juchem . 

 

* (08) Condições e prazos de pagamento 

O pagamento será realizado mediante Nota Fiscal a ser emitida para o PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, Praça Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias - SC, CNPJ 

nº 82.777.251/0001-41.  

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente após o recebimento 

da nota fiscal importando os valores conforme proposta apresentada e conferência do objeto 

entregue. 
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* (09) Dotação Orçamentária 

Sendo que para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, serão 

empregadas as dotações orçamentárias próprias, do orçamento vigente para 2021: 152 - 

06.02.1.101.4.4.90.03.30.79.00.00.00 e 92 - 06.02.2.203.4.4.90.01.00.01.00.00.00 

 
* (10) Valor 
A empresa ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE (ELETROGATE – COMPONENTES 

ELETRÔNICOS. propôs o menor preço no valor de R$ 12.492,00 (doze mil quatrocentos e 

noventa e dois reais), ou seja, é menor e compatível com os praticados para a aquisição do 

objeto pretendido. 

 

A aquisição do objeto supracitado é compatível, eis que não apresenta peculiaridades que 

influenciem na escolha, vinculando esta única e exclusivamente à verificação do critério do 

menor preço (dentre os orçamentos apresentados), e, ainda, a proponente possui habilitação 

jurídica e regularidade fiscal, tudo de acordo com os documentos juntados aos autos. 

 

* (11) Obrigações da contratante  

Tomar todas as providências necessárias à execução do contrato; 

Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto; 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estipulado neste instrumento; 

Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-

financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal da protocolado pela 

CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos; 

Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento do objeto do 

presente contrato. 

 

* (12) Obrigações da contratada 

Fornecer o objeto desta licitação obedecendo rigorosamente às especificações da dispensa 

de Licitação nº 39/2021 e seus anexos, bem como da proposta apresentada no Processo de 

Licitação nº 114/2021. 
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Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas na 

dispensa de Licitação nº 39/2021, e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato; 

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato; 

Entregar o objeto de acordo com o disposto no presente processo. 

 

* (13) Prazo de Vigência do Contrato 

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo 

claramente as obrigações das partes que compõem o presente procedimento licitatório, a 

vigência da obrigação de garantia perdura pelo período de 01 ano. 

A entrega do objeto provenientes do presente processo licitatório será em 15 dias após a 

emissão da Autorização de Fornecimento. 

 

Treze Tílias/SC, dia 13 de dezembro de 2021 

 

___________________ 

Rudi Ohlweiler 

Prefeito 

___________________ 

Soraya Aparecida Boesing Juchem 

Secretária de Educação 

 


