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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE 

SALA MAKER, COM EQUIPAMENTOS, PLATAFORMA E FORNMECIMENTO DE 

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 

CONTEMPLANDO ATÉ 6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS) ALUNOS E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES” 

 

PROCESSO Nº 9.500/2022. 

TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO GLOBAL   

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de Administração, torna 

público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 

Processo Administrativo nº 9.500/2022, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei 

Municipal nº 3940/03, o Decreto 8.423/10, as Leis Complementares 123/06 e 147/14 e a Portaria 

10.885/2022, mais as cláusulas e condições estabelecidas pelo presente edital.  

 

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 

CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 09:00 HORAS. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no Auditório “Villa Americana”, no Paço 

Municipal, à Av. Brasil, n.º 85, Centro – Americana /SP, iniciando-se no dia 03 DE 

FEVEREIRO DE 2023, ÀS 09:00 HORAS e será conduzida pela Pregoeira Luciane Carloni 

Gomes de Assis, com auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do Processo em epígrafe. 

 

O edital estará à disposição dos interessados a partir de 23 de Janeiro de 2023, na Prefeitura 

Municipal de Americana - Unidade de Suprimentos, sito à Avenida Brasil, n.º 85 – 1.º andar – 

centro - Americana (SP), das 09h00 às 16h00, ou no site www.americana.sp.gov.br. Todas as 

informações referentes a este Pregão serão fornecidas pela mesma Unidade ou pelo telefone (19) 

3475-9046.  

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 Anexo I – Modelo de Proposta Financeira; 

 Anexo II - Termo de Credenciamento; 

 Anexo III – Modelo de Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de 

contratar; 

 Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente e impeditivo à 

sua habilitação; 

 Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal.  

 Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento em regime de tributação de 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 Anexo VIII – Minuta Contratual;  

 Anexo IX – Termo de Referência; 

 Anexo X – Cronograma Físico Financeiro; 

 Anexo XI – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo; 

 

http://www.americana.sp.gov.br/
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2. -  OBJETO  

2.1. - O presente pregão tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE SALA MAKER, COM EQUIPAMENTOS, 

PLATAFORMA E FORNMECIMENTO DE MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL, CONTEMPLANDO ATÉ 6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS) 

ALUNOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, de acordo com as especificações constantes 

dos ANEXOS I e IX. 

 

3.-  PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira, após o 28º (vigésimo oitavo) dia 

corrido do aceite da nota fiscal. 

3.2. Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.2.1. A contratada fica obrigada à comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, 

junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal 

(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) 

e da Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS. 

3.2.2. O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento. 

 

4.-  RECURSOS ORÇAMENTARIOS E PREÇOS 

4.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das dotações orçamentárias: 

- 02.09.02.33.90.39 – Fichas 355 e 357 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.04.33.90.39 – Ficha 456 – Secretaria de Educação. 

 

4.2 O orçamento prévio encontra-se registrado na planilha de orçamento do processo e disponível 

para consulta na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, na Av. Brasil, 

85, no horário das 9:00 às 16:00 horas. 

 

     4.3. O valor estimado será considerado como critério de aceitabilidade do preço a ser ofertado, não 

vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 

economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste 

ato convocatório. 

 

5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de: 

5.1.1. - empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

5.1.2. - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Americana; 

5.1.3. - empresas que estiverem sob falência; 

      5.1.4. - consórcios ou grupos de empresas;  

  5.1.5. – empresas que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
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     6. - CREDENCIAMENTO 

6.1. - No dia, hora e local estipulados neste edital, os licitantes deverão estar representados por 

agentes credenciados, e identificados através de documento oficial de identificação que contenha 

foto, e ainda através dos seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no original ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

b) tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove poderes do mandante 

para a outorga. 

 

c) Termo de credenciamento (ANEXO II) ou Procuração do que trata o item 6.1 - b. 

 

d) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (ANEXO III); 

e) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração conforme 

modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital visando ao exercício do direito de preferência e 

fruição do benefício de habilitação com irregularidades fiscal e trabalhista, e apresentada, 

preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta Financeira) e nº 2 (Habilitação). 

f) Declaração de Inexistência de Vínculo (Anexo X). 

  

6.1.1. – Os documentos constantes do item 6.1 deverão ser entregues ao Pregoeiro, 

SEPARADAMENTE dos envelopes de Proposta Financeira e Habilitação. 

 

6.2. – Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

 

6.3. - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio ao Pregão e juntados 

ao processo administrativo. 

 

7. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

7.1. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do 

proponente, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.º “01” – PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2023 

PROCESSO N.º 9.500/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 

 

ENVELOPE N.º “02” - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2023 

PROCESSO N.º 9.500/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
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7.2. - A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes.  

 

7.3. - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “02” – Habilitação antes do envelope 

“01” – Proposta Financeira, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele 

novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes.  

 

7.4. - A proposta deverá ser elaborada pela empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto 

às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

 

8. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1 - A proposta financeira deverá seguir o modelo constante do ANEXO I. 

 

8.2. - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste edital e seus anexos, sem que caiba direito à proponente reivindicar custos 

adicionais. 

8.2.1. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

 

8.3. - A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da proposta, e 

do lance será de 90 (noventa) dias, contado da data da abertura da sessão pública do pregão.  

 

8.4. - A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

8.5.  - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.5.1. - Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável; 

8.5.2. - Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.5.3. - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

8.5.4. – Que apresentarem preços finais superiores ao valor prévio estimado indicado no 

item 4.2.  

8.5.5 - Que deixarem de cotar algum item pertencente ao orçamento total. 

 

9. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

9.1 - Para efeitos de habilitação, o licitante que ofertar menor preço, inclusive microempresa e 

empresa de pequeno porte, deverá apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação os seguintes 

documentos: 

 

9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria 

em exercício; 

 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

  9.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 9.1.1 não 

precisarão constar do Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, 

comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, 

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos 

mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo 

de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão). 

g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de 

Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

 

9.1.3 – QUALICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei nº 8.666/93): 

a) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, emitido em nome da empresa licitante, 

compatível(is) em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove estar executando ou ter executado 

serviços similares ao objeto desta licitação. 

 

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei n.º 8.666/93): 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

b1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor.  

 

c) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de 

Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de 

apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  

 

d) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação comprovado através da 

apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 

Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou 

patrimônio social. 

 

9.1.5 – DEMAIS EXIGÊNCIAS 
a) Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de contratar com a 

Municipalidade - (ANEXO IV). 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo à sua habilitação (ANEXO V). 

 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de não 

contrariar as proibições insertas no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal (Lei 

Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999), modelo constante no ANEXO VI. 

 

OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e 

extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem:  

 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 

do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo 

e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a 

LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 

assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

OBS: A visita técnica será facultativa para o correto dimensionamento e elaboração da proposta e 

deverá ser agendada através do e-mail alessandra.pereira@educamericana.sp.gov.br, sendo que a 

licitante poderá realizar vistoria dos locais de execução dos serviços, acompanhada por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente. 

O prazo para vistoria inicia-se no dia útil subseqüente ao da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. Para a vistoria, o licitante, ou 

seu representante, deverá estar devidamente identificado. 
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9.1.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, caput). 

9.1.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e, 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 

123/06, art. 43, § 1º). 

9.1.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.6.1, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar 

os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

10.520/02 ou revogar a licitação (LC n.º 123/06, art. 43, § 2º). 

 

9.2. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo 

cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou 

por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos, 

preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

9.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 

prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade 

de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

 

9.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

9.2.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

9.2.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 

forma que não possam ser entendidos. 

 

9.2.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

 

9.2.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, 

todos os documentos deverão ser da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente pela matriz. 

 

9.2.8 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos, disposta nos itens 9.1.1 a 9.1.4; 

 

9.2.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.6.1 e 

seguintes deste edital. 
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9.2.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 

sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

eletrônico. 

 

9.2.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 

cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 

 

10. - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

10.1. - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os documentos do Credenciamento 

conforme item 6. Após a conferência dos mesmos, deverá ser entregue os envelopes “01” - 

Proposta Financeira e “02” - Documentos de Habilitação, até a data e horário estabelecido no 

preâmbulo do Edital. 

 

10.2. - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

ordenando-as em ordem crescente de valor. 

10.3. - Em seguida identificará a proposta de MENOR PREÇO, cujo conteúdo atenda as 

especificações do edital. 

 

10.4. - As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor 

preço, serão classificadas em ordem crescente. 

 

10.5. - O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 

objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. 

 

10.6. - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, serão selecionadas até três melhores 

propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.7. - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

 

10.8. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 

forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço. 

 

10.9. - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor.  

 

10.10. - Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor estipulado 

que será decidido em sessão entre o Sr. Pregoeiro e licitantes. 

 

10.11. - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.12. - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta  

escrita de menor preço e o valor estimado para a licitação. 

10.12.1. - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será 

efetuada por sorteio, na mesma sessão, observando-se o critério de desempate e direito de  

preferência de contratação das ME´s e EPP´s, previstos na Lei Complementar 123/2006. 
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10.13. - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao 

pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 

10.14. - Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurado como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/06. 

10.14.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais  ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta melhor classificada. 

10.14.2 - Para efeito do disposto no item 10.14 deste edital, ocorrendo empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, 

querendo apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de 

conformidade com o disposto no § 1º. do artigo 43 da Lei Complementar 147/14. 

 d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.14.1 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta. 

10.14.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 10.14 deste 

edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.14.4 - O disposto no subitem 10.14 deste edital, somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.15. -  O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

10.16. - Considerada aceitável a proposta de menor preço  obedecidas as exigências fixadas no 

edital, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

10.17. - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

  

10.18. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado  vencedor. 

 

10.19. - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 
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10.20. -  A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro 

em ata da síntese das suas razões. 

 

10.21. - O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 

 

10.22. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.23. - A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

10.24. -  Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, 

ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova 

sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  

 

11. -  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. - Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação para a Autoridade 

Competente. 

 

11.2. - Caso haja manifestação para apresentação de recurso,  os interessados poderão apresentar 

memoriais, dirigidos ao Pregoeiro, na foram descrita no tópico 15.4 deste Edital, no prazo de três 

dias, contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 

útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

12. - CONTRATAÇÃO 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Americana, 

firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto 

desta licitação nos termos da minuta ANEXO VIII que integra este Edital; 

 

12.2. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 

Americana. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Prefeitura, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.  

 

12.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 14 

e seguintes deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato; 

 

12.4. No ato da contratação, o LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar documento de 

procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 

contrato em nome da empresa; 
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12.5. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Prova de 

Regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a 

Tributos Federais a à Dívida Ativa da União, abrangendo Contribuições Sociais, nos termos da 

Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014). 

 

12.6. - Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 

e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

12.7. As empresas em recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes 

documentos para a assinatura do contrato:  

 12.7.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de 

recuperação judicial.  

 12.7.2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  

 

13. – A PRESTAÇÃO  DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. -  Durante a prestação do objeto desta licitação, serão observadas, no que couberem, as 

disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º  8.666/93 e suas alterações. 

 

14. PENALIDADES 

14.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta, a falta de entrega ou apresentação de 

documentação falsa exigida para o certame, a recusa em prestar o objeto licitado, bem como em 

assinar o Contrato Administrativo no prazo estabelecido no edital, quando o licitante for 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão: 

 14.1.1. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

município de Americana e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

município de Americana, pelo período de até 05 (cinco) anos. 

 14.1.2. – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

14.2. - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 

seguintes penalidades: 

14.2.1. - multa de 1% (um por cento) ao dia, por atraso na prestação do objeto, sem 

justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do Contrato, até o 5.º (quinto) 

dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 14.2.2. desta Cláusula. 

14.2.2. - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso de 

descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de rescisão 

administrativa  por ato de responsabilidade da empresa. 

14.2.3. - na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, 

aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Americana, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

14.2.4. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, 

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

reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Americana, que será concedida sempre que 

contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de 24 

(vinte e quatro) meses. 
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14.3. - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa contratada com a Prefeitura de Americana ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 

judicialmente. 

14.4. - As penalidades previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada de reparação das eventuais perdas e 

danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana. 

14.5. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis. 

14.6. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou 

a contratada poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

14.6.1. - desclassificação ou inabilitação, se a seleção se encontrar em fase de 

julgamento; 

14.6.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Americana, cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

Município de Americana e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

15. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

15.1. - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este ser formalizado por meio de 

requerimento endereçado ao pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. Brasil, 

n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail:  

luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00. 

 

15.2. – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Pregoeira e encaminhadas 

por intermédio do e-mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br aos cuidados da Unidade de 

Suprimentos ou protocoladas pelos interessados até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 

para recebimento das propostas na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo Geral, à Av. 

Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP), no horário das 09h00 às 16h00. 

  

15.3. - As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

 

15.4. - Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo 

Geral, à Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhados por meio do e-

mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas. 

 

15.5. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16. DISPOSIÇÕES  GERAIS 

16.1. -  A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas 

as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 

 

16.2. - Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário estabelecido 

no preâmbulo deste Edital. 

 

16.3. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
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16.4. - Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

16.5. - Os licitantes assumem  todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

do resultado do processo licitatório. 

 

16.6. - Os licitantes são responsáveis pela veracidade das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.7. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 

Municipio de Americana. 

 

16.8. - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram 

sua inabilitação ou desclassificação. 

 

16.9. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, ficarão à 

disposição para retirada na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, após a 

celebração do contrato. 

 

16.10. - Informações sobre o andamento da licitação, poderão ser obtidas nos dias úteis de 09:00 

às 16:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou através do fone: (19) 3475-9046. 

 

16.11. - No que for omisso este edital, aplicar-se-ão as disposições das Leis 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal n.º 8.423/10. 

 

16.12.  - Para todas as questões divergentes, oriundas da presente licitação, não  resolvidas  

administrativamente,  será  competente  o foro desta cidade e Comarca de Americana, excluído 

qualquer outro.     

 

                    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 19 DE JANEIRO DE 2023. 
                                                                                         

                                    

                                   

                                                                         Autorizo a publicação oficial  
 

 

    _______________________________________ 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores                                                                                                               

Secretário Adjunto de Administração  
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          ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  

PREGÃO PRESENCIAL: 002/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 9.500/2022 
 

Proponente: _____________________________________________________________________ 

Endereço:  ______________________________________________________________________ 

Bairro:  _________________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Cidade: _______________________ Estado: ____________ 

Telefone: ____________________ Fax: ___________________E-mail_______________________ 

CNPJ: ______________________________________ IE: ________________________________ 

 

LOTE ÚNICO 
ITEM DESCRIÇÃO Quant.  VALOR  

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

1 Material didático e Educacional Maker - 
impresso e Digital: o material didático deverá 
ter, no mínimo, 24 páginas com atividades e 
conteúdos relacionados à Educação Maker, 
seguindo as propostas pedagógicas e diretrizes 
orientadas pela BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) e contendo Registro do ISBN 
(International Standard Book Number), 
devidamente cadastrado na CBL (Câmara 
Brasileira do Livro). O livro digital poderá estar 
disponível em plataforma própria do licitante ou 
na plataforma indicada pela Secretaria de 
Educação de Americana. 

6800 

 

 

2 Capacitação dos Professores Auxiliares de 
Laboratório Maker: A capacitação deverá ser 
ofertada em 3 (três) fases, com foco nas 
atribuições de coordenador de espaços Maker 
que atuará diretamente nas escolas. Deverá ser 
ofertada em um curso de 80 horas de duração, 
dividido em até 20 (vinte) módulos/encontros 
com duração de 4 horas cada, podendo ocorrer 
em formato híbrido, mesclando encontros 
remotos e presenciais, respeitando as normas 
de distanciamento e medidas sanitárias vigentes 

11 

 

 

3 Capacitação dos Professores, Diretores e 
Pedagogos: O objetivo da capacitação é 
preparar o corpo docente para assumir papel de 
mediador num processo de ensino-
aprendizagem moderno e tecnológico baseado 
nas aprendizagens ativas, desenvolvendo 
práticas educacionais Maker propostas pelo 
material didático contratado e produzindo 
outras, autorais. Deverá ser ofertada em um 
curso de 10 horas de duração, dividido em 5 
(cinco) módulos/encontros com duração de 2 
horas cada, preferencialmente em formato 

480 
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presencial nas unidades escolares em que os 
espaços Maker deverão ser instalados 

4 Instalação e manutenção de Salas Maker 
envolvendo fornecimento, instalação e 
manutenção de equipamentos em espaços com, 
no mínimo de 40 m²; além do fornecimento de 
material de consumo e Recursos Humanos para 
as funções de Monitor, Coordenador Técnico e 
Orientador Pedagógico de Laboratório Marker. 

11 

 

 

                                   VALOR GLOBAL R$ 

 

            Serão aceitas até 02 (duas) casas decimais no preço unitário do item ofertado. 

 

Deverão ser cotados todos os itens , sob pena de desclassificação. 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços dos itens superiores aos preços 

médios indicados na planilha de orçamento disponível para consulta no processo. 

 

A (s) licitante (s) vencedora (s) deverá (ao) apresentar, no prazo de 48 horas: 

 

1) A proposta de preços atualizada. O percentual de desconto ofertado pela empresa no 

preço global deverá ser aplicado linearmente aos preços unitários, na proposta 

atualizada. 

 

AMOSTRAS: 

A licitante vencedora deverá apresentar no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

dia útil subseqüente ao encerramento da etapa de lances da sessão pública, amostras do material 

didático (Item 01) para análise a aprovação. 

 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência do Anexo IX. 

 

 

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados 

da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8666/93. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira 

após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e 

a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de 

comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 

8.666/93. 
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VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da entrega da proposta. 

 

 

__________________________, ______ de __________________ de 2023. 

 

________________________________________ 

Representante Legal 

RG /CPF: 

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  

NOME ____________________________________________________________________ 

CARGO ___________________________________________________________________ 

RG Nº _____________________________________________________________________ 

CPF  Nº____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL _________________________________________________ 
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ANEXO II 

                           TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE  

SALA MAKER, COM EQUIPAMENTOS, PLATAFORMA E FORNMECIMENTO DE 

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 

CONTEMPLANDO ATÉ 6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS) ALUNOS E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES”. 
 

 

A empresa ________________________________, com sede na ___________________CNPJ n.º 

_________________, representada pelo (a) Sr. (a) __________________, CREDENCIA o(a) 

Sr.(a) ________________________(CARGO), portador (a) do R.G. n.º ____________________e 

CPF. n.º ________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de 

Americana em licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 002/2022, podendo formular lances, 

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias. 

 

_________________ (SP), aos ________ do mês de __________ de 2023. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta procuração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no 

ato da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE  

SALA MAKER, COM EQUIPAMENTOS, PLATAFORMA E FORNMECIMENTO DE 

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 

CONTEMPLANDO ATÉ 6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS) ALUNOS E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES”. 

 

 

 

A empresa ___________________________, localizada na ___________________, CNPJ n.º 

__________________, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela 

presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada 

a não veracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as 

sanções previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, alem das disposições do 

Decreto Municipal n.º 8423/10.  

 

 

 

_____________________, aos _____ dias do mês de ________________ de 2023. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES, no ato 

da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ____________________________, 

não está suspensa temporariamente de participar em Licitação pública, e que não possui 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Americana. 

 

Declaro, ainda, que a empresa em tela, não sofreu declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com as Administrações Públicas: Federal, Estaduais ou Municipais. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO À SUA 

HABILITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE  

SALA MAKER, COM EQUIPAMENTOS, PLATAFORMA E FORNMECIMENTO DE 

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 

CONTEMPLANDO ATÉ 6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS) ALUNOS E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES”. 

 

Prezados Senhores:  

A empresa ________ (Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 

Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob 

as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no 

Pregão Presencial Nº 002/2023. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Cargo:  

Carteira de Identidade n.º 

CPF n.º 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  

XXXIII DO ART.  7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL: N.º 002/2023 

 

(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no 

CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º ______________________ e CPF n.º _______________________________, 

DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, 

que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui 

qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista 

somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei 

complementar, no procedimento licitatório do Pregão nº 002/2023, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Americana. 

 

 

_______________________________ 

(Local e Data) 

 

________________________________ 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VIII  -   Minuta Do Contrato 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE AMERICANA E A 

EMPRESA  “________” PARA A “MONTAGEM DE  SALA MAKER, COM 

EQUIPAMENTOS, PLATAFORMA E FORNMECIMENTO DE MATERIAL 

MULTIDISCIPLINAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONTEMPLANDO ATÉ 

6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS) ALUNOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES”. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE AMERICANA, 

pessoa jurídica de direito  público interno, com sede à Avenida Brasil,  n.º  85,  nesta  cidade, 

CNPJ número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXX Secretário 

Municipal, com poderes delegado no Decreto Municipal nº 12.918 de 14/02/2022, portador da 

cédula de identidade RG nº xxxxxxx, CPF nº xxxxxxx, residente e domiciliado, nesta cidade, 

doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE" e, de outro lado a empresa 

______________., com  sede a Rua _____________, n.º __, na cidade de __________ (___), com 

CNPJ (MF) ____________, Inscrição Estadual ___________, neste ato representada pelo Sr. 

________________, (cargo-ocupado), portador do R.G. n.º ______, CPF _________, residente e 

domiciliado à Rua _________, n.º ____ – Bairro ______, na cidade de _________ (___), 

doravante denominada simplesmente "CONTRATADA",  tem entre si, como justo e acertado, o 

presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
1.1. Através de Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 002/2023, 

Processo Administrativo de n.º 9.500/2022, a "CONTRATANTE" selecionou e ajusta com a 

"CONTRATADA” A “MONTAGEM DE SALA MAKER, COM EQUIPAMENTOS, 

PLATAFORMA E FORNMECIMENTO DE MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL, CONTEMPLANDO ATÉ 6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS) 

ALUNOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES”, no valor e de conformidade com o que 

segue:  
ITEM DESCRIÇÃO Quant.  VALOR  

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

1 Material didático e Educacional Maker - 
impresso e Digital: o material didático 
deverá ter, no mínimo, 24 páginas com 
atividades e conteúdos relacionados à 
Educação Maker, seguindo as propostas 
pedagógicas e diretrizes orientadas pela 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 
e contendo Registro do ISBN 
(International Standard Book Number), 
devidamente cadastrado na CBL (Câmara 
Brasileira do Livro). O livro digital poderá 
estar disponível em plataforma própria do 
licitante ou na plataforma indicada pela 
Secretaria de Educação de Americana. 

6800 

 

 

2 Capacitação dos Professores 
Auxiliares de Laboratório Maker: A 
capacitação deverá ser ofertada em 3 
(três) fases, com foco nas atribuições de 
coordenador de espaços Maker que 
atuará diretamente nas escolas. Deverá 
ser ofertada em um curso de 80 horas de 
duração, dividido em até 20 (vinte) 
módulos/encontros com duração de 4 

11 
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horas cada, podendo ocorrer em formato 
híbrido, mesclando encontros remotos e 
presenciais, respeitando as normas de 
distanciamento e medidas sanitárias 
vigentes 

3 Capacitação dos Professores, Diretores 
e Pedagogos: O objetivo da capacitação 
é preparar o corpo docente para assumir 
papel de mediador num processo de 
ensino-aprendizagem moderno e 
tecnológico baseado nas aprendizagens 
ativas, desenvolvendo práticas 
educacionais Maker propostas pelo 
material didático contratado e produzindo 
outras, autorais. Deverá ser ofertada em 
um curso de 10 horas de duração, dividido 
em 5 (cinco) módulos/encontros com 
duração de 2 horas cada, 
preferencialmente em formato presencial 
nas unidades escolares em que os 
espaços Maker deverão ser instalados 

480 

 

 

4 Instalação e manutenção de Salas 
Maker envolvendo fornecimento, 
instalação e manutenção de 
equipamentos em espaços com, no 
mínimo de 40 m²; além do fornecimento 
de material de consumo e Recursos 
Humanos para as funções de Monitor, 
Coordenador Técnico e Orientador 
Pedagógico de Laboratório Marker. 

11 

 

 

                                   VALOR GLOBAL R$ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. Face ao disposto na cláusula primeira, e de acordo com a proposta apresentada, a 

“CONTRATANTE ajusta com a "CONTRATADA" os serviços objeto da licitação pelos 

valores unitários definidos na tabela da cláusula primeira deste contrato e valor total global de R$ 

_______ (___________). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO 

PRAZO 

 

DO PAGAMENTO 

3.1. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o pagamento à 

"CONTRATADA" de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, o pagamento será 

efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota 

fiscal. 

3.1.1 - Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.1.2 - Para comprovação da obrigação prevista no item 5.1,b deste instrumento, a detentora da 

Ata deverá comprovar a Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, 
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de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos 

termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) e a Certidão de Regularidade Fiscal – 

CRF do FGTS. 

3.1.3 - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento.  

 

3.2. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8666/93. 

 

3.3. Havendo renovação o índice de reajuste a ser aplicado é o IPCA/IBGE ou outro que venha a 

substituí-lo. 

 

3.4. Os serviços deverão ser executados em observância as especificações constantes no Anexo IX 

do Edital do Pregão Presencial nº 002/2023 que integra este termo independente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS  
A licitante vencedora será remunerada, desde que cumpra a obrigação, com os recursos 

financeiros previstos nas dotações orçamentárias: 

- 02.09.02.33.90.39 – Fichas 355 e 357 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.04.33.90.39 – Ficha 456 – Secretaria de Educação. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

5.1. São obrigações da CONTRATADA além daquelas arroladas nos Anexos I e IX do Edital do 

Pregão nº 002/2023: 

a) O pagamento de todos os tributos quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham 

a incidir sobre a contratação ora ajustada. 

b)  Manter e comprovar, quando a administração solicitar, durante toda a execução do contrato, as 

obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução do contrato é o de empreitada por preço unitário. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA MULTA  
 

Pela desistência ou inexecução total ou parcial do contrato, sujeitar-se-á a "CONTRATADA" à 

aplicação das seguintes penalidades: 

 

I – multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento ou 

cumprimento irregular de quaisquer obrigações ou, ainda, no caso de rescisão administrativa por 

ato de sua responsabilidade; 
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II – multa de 1% (um por cento) por dia em que ocorrer atraso ou descumprimento na prestação do 

objeto licitado, sem justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do contrato até 

o 5º dia útil, após o que aplicar-se-á a multa, prevista no item I desta cláusula; 

 

III - As multas previstas nos incisos anteriores serão descontadas em moeda corrente dos 

pagamentos eventualmente devidos a “CONTRATADA”, ou cobradas administrativa ou 

judicialmente; 

 

IV - Além das estipulações constantes deste contrato, se sujeita a “CONTRATADA” às demais 

penalidades prescritas no artigo 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 

preconizadas, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11.09.90). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

 

O contrato poderá ser rescindido pela "CONTRATANTE” no todo ou em parte, de pleno direito, 

em qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial, quando se verificar: 

 

I - O descumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

III - A paralisação do fornecimento/serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à 

Prefeitura Municipal; 

IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação, cisão ou fusão da contratada 

com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial, deste instrumento, sem expressa anuência 

da Prefeitura; 

V - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VI - O descumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que rege as licitações; 

 

Parágrafo Único: Ficam assegurados à “Contratante” os direitos de rescisão administrativa, 

enunciados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E  

DA LEGISLAÇÃO 

 

I - Faz parte integrante deste instrumento, o Procedimento Administrativo n.º 9.500/2022, Pregão 

Presencial n.º 002/2023, e especialmente a íntegra da proposta da contratada; 

 

II - Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações  

posteriores.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO   
Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Americana, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para solucionar questões oriundas do presente contrato não resolvidas 

administrativamente. 
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Por estarem de pleno e perfeito acordo, foi lavrado o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pelas testemunhas de rol abaixo. 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos ____ de _____________ de 2023. 

 

 

 

MUNICÍPIO  DE AMERICANA 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Secretário Municipal de xxxxxx  

 

 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 
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ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1. OBJETO: 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 

montagem de sala maker, com equipamentos, plataforma e fornecimento de material 

multidisciplinar para o Ensino Fundamental, contemplando até 6800 (seis mil e oitocentos) 

alunos e formação de professores, conforme Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

O modelo de ensino tradicional, no qual todos os estudantes devem aprender os mesmos 

conteúdos, ao mesmo tempo e da forma mais disciplinada possível, há tempos se mostra pouco 

motivador para os estudantes. Diante disso, conceber e pôr em prática situações e 

procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens, principalmente os 

adolescentes, tem sido um dos principais desafios de professores e gestores da Educação. 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC, 2018, documento normativo que define o 

conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das 

diferentes etapas da Educação Básica, estabelece um patamar de aprendizagem e 

desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. A BNCC norteia a formulação dos currículos 

das redes de ensino no Brasil e indica competências e habilidades que se espera que os 

estudantes desenvolvam ao longo da vida escolar. 

Em linhas gerais, o documento é estruturado em competências gerais, competências 

específicas e habilidades relativas aos conteúdos, conceitos e processos, chamadas de objetos 

de aprendizagem, que os estudantes devem desenvolver em cada etapa de ensino. No texto, 

competência é “definida como mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e o mundo do trabalho” (p.8). 

Dentre as dez competências gerais que todos os estudantes devem desenvolver, destaca-se 

aqui:  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 

para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
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para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

Isso posto, inserir programas que envolvam o uso da tecnologia no ambiente escolar, se 

torna imperativo quando se busca desenvolver nos estudantes as habilidades essenciais 

preconizadas pela BNCC. Uma vez que a inovação tecnológica está presente no cotidiano de 

alunos e professores, é necessário um conjunto de ações planejadas e integradas, por parte da 

administração pública, para que a incorporação desses recursos seja uma aliada das instituições 

educacionais de ensino, mas especialmente, para que essa incorporação repercuta de maneira 

efetiva na qualidade do ensino e da aprendizagem. 

A utilização massiva da tecnologia facilitou a busca, e o encontro, de soluções práticas, 

muitas vezes a baixos custos, para muitas das nossas necessidades cotidianas. Apenas alguns 

anos atrás, a população dependia quase que exclusivamente de produtos e serviços existentes 

no mercado para resolver a maioria dos seus problemas, porém hoje é possível que o próprio 

indivíduo produza aquilo de que precisa, consultando tutorias disponíveis na internet, seja 

através de textos, imagens ou vídeos. Ou seja, é cada vez maior número de pessoas que têm 

encontrando formas de conceber suas ideias de maneira mais personalizada, fugindo da escala 

industrial que persistiu por décadas. 

Falar em inovação, sustentabilidade e compartilhamento de ideias faz todo o sentido no 

atual estágio da evolução, sendo que nesse cenário a cultura maker surge como uma grande 

aliada ao aprendizado, tornando a escola um amplo espaço para experimentação e prática do 

conhecimento. Além de tornar a escola um ambiente colaborativo de aprendizagem, a máxima 

do “faça você mesmo” possibilita mais interação entre os estudantes e professores no processo 

de ensino-aprendizagem, algo inerente à proposta das chamadas metodologias ativas de ensino, 

nas quais o professor deixa o papel de detentor do saber para assumir a condição de tutor e 

instigador da busca pelo conhecimento, num processo em que dialogar e testar possibilidades 

faz parte de qualquer construção.  

Com as devidas adaptações, a escola pode ser tornar um grande espaço maker ao 

associar o ensino à inovação, substituindo o modelo da sala de aula tradicional, ao mesmo 

tempo em que é desenvolvida a interdisciplinaridade. Nas salas maker os estudantes têm a 

oportunidade de colocar em prática conhecimentos que, outrora, seriam limitados ao papel e à 

caneta. 

Valorizar a atividade maker traz duas grandes vantagens ao processo de ensino-

aprendizagem: a primeira, o abandono de práticas ultrapassadas que tornam a educação 

enfadonha para os alunos; e a segunda, o desenvolvimento habilidades socioemocionais como a 

paciência, a confiança, o respeito pelo ponto de vista do outro, a autonomia e a criatividade, 

tornando a escola um espaço colaborativo de aprendizagem, promovendo a experimentação, a 

prática e o compartilhamento do conhecimento. 

Desde o início de 2021, a Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Educação, 

vem buscando promover o aprimoramento das práticas docentes e a potencialização da 

qualidade do aprendizado. Nesse contexto, a Cultura Maker se mostra como uma alternativa 

para alcançar esse objetivo.  

Através de desafios reais e tendo à disposição diversos materiais e recursos (desde 

tecnologias rudimentares - como materiais de marcenaria - até tecnologias de fabricação digital), 

aliados ao conhecimento curricular escolar desenvolvido em sala de aula, os estudantes poderão 

criar soluções distintas aos desafios propostos. Através da união dos currículos de diferentes 

https://blog.lyceum.com.br/gestao-sustentavel-na-escola-como-implantar-valores-e-praticas/
http://blog.lyceum.com.br/6-casos-de-sucesso-metodologias-ativas-de-aprendizagem/
http://blog.lyceum.com.br/livro-inovacao-academica-e-aprendizagem-ativa/
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Áreas de Conhecimento e das competências desenvolvidas na Cultura Maker, a rede municipal 

poderá criar melhores oportunidades para desenvolver as dez competências gerais da BNCC e 

caminhar para que se atinja seu principal propósito, “Contribuir para a construção de uma 

sociedade mais ética, democrática, responsável, sustentável, solidária, que respeite e promova a 

diversidade e os direitos humanos, sem preconceitos de qualquer natureza”. 

Além das competências gerais da BNCC, a implementação dos espaços educacionais 

maker nas escolas vai ao encontro dos quatro pilares fundamentais de aprendizagem da 

UNESCO: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos” e o “aprender a 

ser”  e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial: “Educação de 

qualidade (ODS4) -  Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” e “Inovação infraestrutura (ODS 

9) - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e 

fomentar a inovação”. 

Por fim, a implementação dos espaços educacionais maker nas escolas, aliada a uma 

metodologia que conecte a prática pedagógica à tecnologia dos ambientes de fabricação digital, 

permitirá desenvolvimento pessoal, social e, especialmente, intelectual dos estudantes, ampliado 

pelo compartilhamento global de conhecimento. Para que seja possível a estruturação desses 

espaços, a Secretaria Municipal de Educação de Americana solicita a contratação de empresa 

para a montagem de 11 (onze) Laboratórios de Fabricação Digital e Robótica Educacional - 

salas maker, com equipamentos, plataforma e fornecimento de material didático para os 

estudantes do Ensino Fundamental, capacitação dos profissionais da Educação na utilização 

dos equipamentos e desenvolvimento de projetos para os alunos da referida etapa de ensino. 

 

3. OBJETIVOS: 

O objetivo desta proposta é aproximar estudantes e professores da Cultura Maker, por 

meio do desenvolvimento de atividades educacionais Maker propostas em material didático 

apropriado. Sendo objetivos específicos desta proposta: 

● Implantar, nas 11 (onze) escolas do Ensino Fundamental, salas Maker, criando 

espaços nos quais os estudantes e a comunidade escolar possam compartilhar 

conhecimentos e colocar em prática projetos e ideias; 

● Contemplar todos os estudantes matriculados no Ensino Fundamental e seus 

professores; 

● Proporcionar à rede municipal de ensino, seus estudantes e professores, a 

possibilidade de criar projetos educacionais e desenvolver competências e 

habilidades, através de: 

a) Compreensão da relação entre Tecnologia e Desenvolvimento; 

b) Estudos de caso com aulas expositivas e conteúdo teórico; 

c) Experimentos para fixação de conceitos e desenvolvimento de criatividade; 

d) Trabalhos práticos em grupo para a solução de problemas ou tarefas 

propostas; 

● Proporcionar à rede de ensino, a experiência com conceitos de tecnologias 

abertas, design thinking, cooperação, compartilhamento e empreendedorismo; 
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● Formar professores capacitados para o trabalho em espaços tecnológicos e 

hábeis na utilização educacional das tecnologias de fabricação digital; 

● Proporcionar aos estudantes e à comunidade escolar uma aproximação do 

conceito de “open design”, no qual as empresas e a comunidade podem trabalhar 

em parceria para a criação de soluções e produtos; 

● Fornecer treinamento para até 480 (quatrocentos e oitenta) educadores da rede 

municipal em cultura Maker, para utilização as salas maker com os estudantes do 

Ensino Fundamental; 

● Capacitar e desenvolver aprendizagens para que os professores construam 

posturas adequadas para o engajamento na aplicação do currículo Maker, no 

processo de ensino-aprendizagem; 

● Contemplar 164 (cento e sessenta e quatro) turmas dos Anos Iniciais e 59 

(cinquenta e nove) turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental da rede 

municipal de Americana, através de encontros semanais, durante o horário 

regular das aulas, com duração de, no mínimo, uma hora-aula para cada turma; 

● Desenvolver um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma de ensino, 

contendo perfis individuais para estudantes e profissionais da educação, que dará 

suporte à rede pública de ensino no desenvolvimento das atividades educacionais 

maker, servindo ainda como um repositório de arquivos digitais de fabricação 

digital e dos materiais educacionais especializados. 

● Oferecer material didático educacional adequado às propostas pedagógicas e 

diretrizes do Currículo Paulista e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 

todos os estudantes da rede municipal de Ensino Fundamental, em formato 

impresso. 

● Fornecer 11 (onze) Monitores de Laboratório Maker treinados e capacitados para 

o exercício da função, com atendimento presencial de, no mínimo 40 (quarenta) 

horas semanais, de acordo com a necessidade da Contratante. Sendo que cada 

monitor será responsável por um espaço Maker. 

● Fornecer, um profissional capacitado como referência para os Monitores de 

Laboratório Maker exercendo a função de Coordenador Técnico. 

● Fornecer um profissional qualificado para a função Orientador Pedagógico para 

acompanhar a realização e execução da parte didático-pedagógica do projeto. 

● Desenvolver nos estudantes, com a utilização das salas Maker, o raciocínio 

lógico, a curiosidade, a reflexão, a argumentação e a habilidades para a busca e 

solução de problemas. 

 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO:  

4.1. Metodologia 

O projeto deverá atender todos os estudantes matriculados do 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental na rede municipal, proporcionando encontros semanais, com duração de 

uma hora aula para cada turma, distribuídos no horário regular das aulas. 
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As aulas acontecerão nas salas Maker, nas quais o docente responsável por cada turma 

será auxiliado pelo monitor do Laboratório Maker da Contratada, para o desenvolvimento 

das atividades propostas no material didático fornecido e nos possíveis desdobramentos 

pedagógicos que surgirem, a partir da(s) proposta(s). 

O planejamento das atividades que deverão ser desenvolvidas nas turmas será 

elaborado pelos professores do Ensino Fundamental da rede municipal, em parceria com 

os monitores da Contratada, que organizarão os roteiros e os planos de aula que serão 

trabalhados com os estudantes da rede.  

O cronograma das aulas será elaborado pela equipe gestora de cada unidade escolar, 

em parceria com os monitores e o Orientador Pedagógico da Contratada, de forma a 

envolver todas as turmas do Ensino Fundamental, sendo que também serão definidos, 

conjuntamente, horários para que os monitores atendam os docentes em projetos 

autorais a serem desenvolvidos com a(s) sua(s) turma(s), de acordo com o horário das 

aulas de cada escola. 

 

4.2. Material didático educacional - impresso e digital 

4.2.1. Quantidade: até 6800 alunos 

4.2.2. O material didático deverá estar adequado ao Currículo Paulista e às 

propostas pedagógicas e às diretrizes orientadoras pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Além disso, deverá conter o registro do ISBN – 

(International Standard Book Number), devidamente cadastrado na CBL – 

Câmara Brasileira do Livro. 

4.2.3. O material impresso deverá ter, no mínimo, 24 páginas com atividades e 

conteúdos relacionados à Educação Maker. 

4.2.4. O material didático educacional - impresso e material digital, com 

atividades e conteúdos relacionados à Educação Maker a ser utilizado nas 

unidades escolares de Americana deverá seguir as seguintes diretrizes: 

4.2.4.1. Diretrizes para os materiais para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental: 

A primeira etapa do Ensino Fundamental é composta por cinco anos 

letivos, do 1º ao 5º ano, chamados Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, sendo que a alfabetização é o principal objetivo do 1° 

ano ao 3° ano, enquanto do 4° ao 5° ano, é necessário que a criança 

desenvolva desejo pelo aprendizado e pelo conhecimento. 

I - Diretrizes para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 3º 

ano: 

 Proporcionar ao aluno um entendimento sobre o uso das salas 

Maker, incluindo as regras de segurança e uso de ferramentas em 

estações de trabalho; 

 Relacionar as atividades propostas no material didático ao processo 

de ensino e aprendizagem, preferencialmente relacionados à 

alfabetização; 
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 Promover relação das atividades do material com pelo menos uma 

das áreas do conhecimento previstas pela BNCC: Linguagem; 

Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas e Ensino 

Religioso; 

 Valorizar as situações lúdicas de aprendizagem;Promover no aluno, 

novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler 

e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-

las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 

conhecimentos; 

 Possibilitar a ampliação das práticas de linguagem e da experiência 

estética e intercultural dos estudantes. 

II - Diretrizes para Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 4º e 5º ano: 

 Proporcionar ao aluno um entendimento sobre a utilização das salas 

maker, incluindo as regras de segurança e uso de ferramentas em 

estações de trabalho; 

 Promover experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos 

processos de percepção, compreensão e representação, elementos 

importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de 

outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os 

registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação 

do tempo e do espaço; 

 Explorar situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, 

desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando 

descobertas;Promover o estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, 

por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer 

perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas 

produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e 

comunicação; 

 Possibilitar aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo 

natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a 

natureza. 

 

4.2.4.2. Diretrizes para os materiais para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental - 6º ao 9º ano 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental os estudantes se deparam com 

desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se 

apropriarem das diferentes lógicas de organização do pensamento, 

relacionados às áreas de conhecimento da BNCC. Assim, tendo em vista 

essa complexidade, é importante, nos vários componentes curriculares, 

fortalecer a autonomia desses estudantes, oferecendo-lhes condições e 

ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes 

conhecimentos e fontes de informação. 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido 

mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Pois, em 

decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e 
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comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de 

computadores, telefones celulares, tablets e afins, estudantes deste nível 

de ensino estão dinamicamente inseridos nessa cultura, e, não somente 

como consumidores.  

Assim, ao aproveitar o potencial de comunicação e de produção do 

universo digital, a escola pode propiciar uma formação integral, indo além 

do desenvolvimento de conhecimentos científicos, mas considerando o 

aprimoramento de aspectos físico, social, emocional e cultural dos 

indivíduos, desenvolvendo, dessa forma, competências relacionadas à 

linguagem, colaboração, cooperação, atenção, curiosidade, criatividade, 

coordenação motora e autonomia, entre outras. 

Diante disso, o material didático deverá seguir as seguintes diretrizes: 

● Proporcionar aos estudantes um entendimento claro do laboratório 

de fabricação digital – sala maker, incluindo as regras de 

segurança e uso de ferramentas em estações de trabalho; 

● Promover relação das atividades do material com, pelo menos, uma 

das áreas do conhecimento previstas pela BNCC: Linguagem; 

Matemática; Ciências da Natureza e Ciências Humanas; 

● Explorar situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, 

desenvolvendo observações, análises, argumentações e 

potencializando descobertas; 

● Promover no aluno, novas e complexas formas de relação com o 

mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os 

fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em 

uma atitude ativa na construção de conhecimentos; 

● Consolidar aprendizagens anteriores e ampliar as práticas de 

linguagem e de experiência estética e intercultural dos estudantes, 

considerando seus interesses e expectativas. 

● Ampliar a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os 

interesses pela vida social, que possibilite aos estudantes lidar com 

sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos 

entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as 

tecnologias e com o ambiente; 

● Promover experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos 

processos de percepção, compreensão e representação, 

elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita 

alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos 

matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as 

formas de representação do tempo e do espaço; 

● Promover o estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por 

meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer 

perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com 
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diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de 

informação e comunicação,  

● Possibilitar aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do 

mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e 

com a natureza; 

● Relacionar as atividades propostas no material didático ao processo 

de ensino e aprendizagem, ao estabelecer uma articulação não 

somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, 

como também com a continuidade dos estudos no Ensino Médio. 

 

4.3. Capacitação  

4.3.1. Professores Auxiliares de Laboratório Maker 

A capacitação dos Professores Auxiliares de Laboratório Maker será destinada a 

professores efetivos da rede pública de ensino, que serão indicados pela 

Secretaria Municipal de Educação, com vistas a garantir a continuidade do 

trabalho com os laboratórios Maker, mesmo após o encerramento do período 

contratual e deverá ser organizada conforme segue: 

4.3.1.1. Quantidade: 11(onze) Professores Auxiliares de Laboratório Maker 

4.3.1.2. Fases: as capacitações deverão ser ofertadas em 3 (três) fases, 

sendo 2 (duas) remotas por meio de videoconferências (síncronas) 

e vídeos tutoriais (assíncronos) e 1 (uma) fase, exclusivamente, 

presencial. Deverá ser ofertada em um curso de 80 horas de 

duração, dividido em até 20 (vinte) módulos/encontros com 

duração de 4 horas cada, podendo ocorrer em formato híbrido, 

mesclando encontros remotos e presenciais. 

4.3.1.3. Objetivo: no âmbito técnico, a capacitação dos Professores 

Auxiliares de Laboratório Maker deverá abordar os conteúdos 

essenciais ao trabalho que será desenvolvido nas unidades 

escolares, contemplando desde o planejamento das aulas ao 

acompanhamento da sua realização. Deverá, ainda, fornecer 

subsídios para que os Professores Auxiliares de Laboratório 

possam apoiar os demais professores da unidade escolar, na 

elaboração e desenvolvimento de atividades Maker com os 

estudantes de todos os anos do Ensino Fundamental. 

4.3.1.4. Carga horária: a capacitação dos Professores deverá apresentar 

um plano de conteúdo com carga horária de 80 horas divididas em 

diversos conteúdos propostos para a formação dos Professores 

Auxiliares de Laboratório Maker. 

4.3.1.5. Conteúdo Programático: a capacitação dos Professores Auxiliares 

de Laboratório Maker deverá conter, mas não exclusivamente, os 

seguintes itens: 
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I - Coordenação Técnica Administrativa Pedagógica de Salas Maker: 

carga horária: 20 Horas 

a) Elaboração e análise de relatórios técnicos de atividades desenvolvidas, 

de manutenção e de suprimentos; 

b) Diagnóstico formativo continuado; 

c) Gestão de projetos; 

d) Coordenação de interação interdisciplinar; 

e) Elaboração, análise e validação de documentação pedagógica de 

projetos; 

f) Orientação pedagógica para o desenvolvimento de projetos com 

docentes. 

g)  

II - Ideação Design Thinking – 10 Horas 

a) Ferramentas de gestão de fluxo, de tempo e de processos; 

b) Condução de processos de ideação – processo de encontrar saídas 

para um determinado problema. 

III - Concepção de Projeto Maker – 10 horas 

a) Repositórios; 

b) Documentação; 

c) Plataformas colaborativas; 

d) Planificação em 2D; 

e) Modelagem em 3D; 

f) Exportação de projetos para os processos de fabricação digital; 

g) Fabricação Digital. 

IV - Corte a laser, Impressora 3D e Plotter – 30 Horas 

a) Instalação e configuração inicial; 

b) Utilização de softwares; 

c) Elaboração de profiles (perfis); 

d) Testes de calibração; 

e) Cronograma de produção. 

V - Eletrônica e Embarcados – 10 Horas 

a) Eletrônica Básica; 

b) Catálogo e portfólio de componentes eletrônicos mais usados no 

mundo Maker; 

c) Conceito de automação; 

d) Conceito de Embarcados; 

e) Lógica de programação; 
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f) Controle e Automação na Prática (Arduino); 

g) Controle e automação com interface WEB; 

h) Elaboração de Projetos; 

i) Prática de soldagem. 

 

4.3.2. Capacitação dos Professores, Diretores e Pedagogos 

A capacitação dos Professores do Ensino Fundamental será destinada a todos os 

professores, Pedagogos e Diretores que atuam nas unidades de Ensino 

Fundamental. 

4.3.2.1. Quantidade: 480 professores 

4.3.2.2. Objetivo: preparar o corpo docente para assumir papel de mediador 

num processo de ensino-aprendizagem moderno e tecnológico 

baseado nas aprendizagens ativas, desenvolvendo práticas 

educacionais Maker propostas pelo material didático contratado e 

produzindo outras, autorais. 

4.3.2.3. Carga horária: a capacitação dos professores deverá ter 10 (dez) 

horas de duração, divididas em 5 (cinco) módulos/encontros 

mensais com duração de 2 (duas) horas cada, preferencialmente 

em formato presencial nas unidades escolares em que as salas 

maker serão ser instaladas, podendo ocorrer em formato híbrido, 

mesclando encontros remotos e presenciais.  

4.3.2.4. Conteúdo programático: a capacitação dos professores deverá 

abordar os seguintes conteúdos, distribuídos entre os cinco 

módulos/encontros: 

Módulo I – Introdução à Cultura Maker: Laboratórios de Fabricação 

Digital 

a) Salas maker: ferramentas e máquinas de Fabricação Digital; 

b) O espaço físico e a aplicabilidade de atividades educacionais 

maker; 

c) Relações entre espaços educacionais maker e ambientes escolares 

formais; 

d) A disposição das ilhas de trabalho educacional; 

e) Segurança no espaço maker educacional; 

f) Fundamentos da gestão do espaço; 

g) A relação entre as máquinas e as pessoas: Inclusão Digital 

estudantil e docente; 

h) O trabalho docente descentralizado e o compromisso da atividade 

não guiada; 

i) Espaço maker digital: A Plataforma Maker 

j) Desenvolvimento de oficinas com atividades educacionais maker, 

por etapa de ensino, com o foco na gestão do espaço 

Módulo II – Educação Maker: conhecimento, currículo e tecnologia 
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a) O Currículo Escolar e a aplicabilidade de atividades educacionais 

maker; 

b) Gestão docente do Currículo Escolar no espaço educacional maker; 

c) A Base Nacional Comum Curricular - BNCC e as atividades 

educacionais Maker; 

d) A Educação Maker como ferramenta de ensino-aprendizagem para 

a promoção das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (DCNEB); 

e) Similitude das Competências Gerais da BNCC e os princípios do 

Movimento Maker; 

f) Project-Based Learning (PBL); 

g) Pensamento Científico, Crítico e Criativo; 

h) Os princípios para o trabalho docente com as Tecnologias para 

Aprendizagens; 

i) Autonomia e protagonismo estudantil; 

j) Competências e habilidades para uma atuação protagonista num 

ambiente maker; 

k) Desenvolvimento de oficinas com atividades educacionais maker, 

por etapa de ensino, com o foco na gestão do Currículo Escolar. 

Módulo III – Educadores Maker: parceria e autoria 

As relações Interpessoais e a aplicabilidade de atividades educacionais 

maker; 

a) A tríade educacional maker: docente – discente – monitor de 

laboratório Maker; 

b) Gerindo as Relações Interpessoais num espaço educacional maker; 

c) Relação entre conhecimento teórico e conhecimento técnico-

científico; 

d) As 5 competências necessárias para a prática educativa maker; 

e) A relação de mestre-aprendiz e as marcas do poder disciplinar; 

f) O papel do educador maker mediador e multidisciplinar; 

g) A atividade educacional maker não disciplinada; 

h) A autoridade do professor e o comportamento dos alunos na sala 

maker; 

i) Design Thinking e Sala de Aula Invertida; 

j) Desenvolvimento de oficinas com atividades educacionais maker, 

por etapa de ensino, com o foco na gestão das relações 

interpessoais. 

Módulo IV – Gestão do tempo na sala maker 

a) O tempo pedagógico do trabalho do professor num espaço 

educacional Maker; 

b) O tempo e a aplicabilidade de atividades educacionais maker; 

c) A dinâmica do tempo entre espaços maker e ambientes escolares 

formais; 

d) Fundamentos da gestão docente do tempo num espaço 

educacional maker; 

e) A realização fragmentada de conteúdos pedagógicos; 
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f) A flexibilização docente com relação ao tempo de trabalho 

pedagógico; 

g) A organização da rotina de trabalho num espaço educacional 

maker; 

h) Planejamento coletivo pedagógico; 

i) O tempo como prática educativa crítica provocadora da curiosidade; 

j) Desenvolvimento de oficinas com atividades educacionais maker, 

por etapa de ensino, com o foco na gestão do tempo. 

Módulo V – Reflexão e Avaliação como princípios para toda a vida 

a) As relações interpessoais e a aplicabilidade de atividades 

educacionais maker; 

b) O que seria avaliar uma atividade educacional maker? 

c) A avaliação como mobilizadora de competências educacionais 

maker; 

d) Avaliação Formativa; 

e) Auto Avaliação (reflexão estudantil); 

f) Oficina de avaliação em projetos educacionais maker, por etapa de 

ensino. 

4.3.3. Os dois programas de capacitação serão acompanhados pela Secretaria 

Municipal da Educação de Americana através da Diretoria de Tecnologia 

Educacional, Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico e Diretoria de 

Educação Básica, sendo que a equipe técnico-pedagógica da contratada, 

responsável pela formação, deverá fornecer relatórios periódicos de 

acompanhamento. 

4.3.4. Para os programas de capacitação deverá ser disponibilizado um ambiente 

virtual de aprendizagem, com ferramentas digitais apropriadas para o 

desenvolvimento da proposta da Educação Maker, servindo ainda como 

um espaço digital para armazenar materiais adequados e necessários 

para a realização do curso. 

4.3.5. Os dois programas de capacitação terão início logo após a implantação 

das Salas Maker e de acordo com os itens 4.3.1.2 e 4.3.2.3. 

 

4.4. Equipamentos 

4.4.1. Quantidade: 11 salas 

4.4.2. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar, em regime de comodato, os 

seguintes equipamentos, das 11 (onze) salas Maker, em espaços 

previamente definidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Americana: 

● 01 Impressora 3D (área de trabalho: 240x240x240mm, Potência: 

450w, Bivolt) 

● 01 Cortadora a Laser (área de trabalho: 600x380mm, Potência do 

Laser 40 Watts, 220 volts.) 
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● 01 Plotter de Recorte (área de corte: 600mm, Bivolt) 

● 01 Televisor tamanho mínimo 50 polegadas - Tipo SMART TV 

Android, Tela Plana LED, Tecnologia HDR, Design Slim, Resolução de 

3840x2160 (4K), Frequência de tela de no mínimo 120 Hz, Porta 

Ethernet (LAN), Rede sem fio integrada, Fonte de alimentação bivolt, 

Áudio dois Canais (stereo) de no mínimo 20W RMS cada, Conexão 

Bluetooth, Wifi-Direct e Navegador Web 

● 01 Suporte móvel para televisor de 50 polegadas 

● 08 Mesas (Dimensões (AxLxP) 800x1400x700, Acabamento 

Ferro/MDF, opcional com rodízios com trava, caso solicitado pela 

contratante) 

● 36 Banquinhos (Dimensões desejadas (AxLxP) 520x300x300, 

Acabamento Ferro/MDF) 

● 03 Bancadas (Dimensões desejadas (AxLxP) 900x1400x700, 

Acabamento Ferro/MDF) 

● 03 Banquetas (Dimensões desejadas (AxLxP) 620x300x300, 

Acabamento Ferro/MDF) 

● 01 Estante (Dimensões desejadas (AxLxP) 1700x700x500, 

Acabamento Ferro/MDF) 

● 02 Armários Baixos (Dimensões desejadas (AxLxP) 900x700x500, 

Acabamento Ferro/MDF) 

● 02 Lousa Móvel (Dimensões desejadas (AxLxP) 1700x700x400, 

Acabamento Ferro/MDF) 

● 01 Painel de Ferramentas Móvel (Dimensões desejadas (AxLxP) 

1700x700x400, Acabamento Ferro/MDF) 

● 07 kits robótica educacional (Placa arduíno, cabos usb, adaptadores 

de bateria, protoboard, Jumpers, micro servo, sensores de distância, 

Leds de cores variadas, resistores com diferentes ohms de resistência, 

potenciômetros, capacitores, chave táctil) e outros itens necessários 

para um bom trabalho pedagógico através da robótica. Cada kit deve 

atender a um grupo de 04 alunos ou a soma de todos os kits da sala 

devem atender há um grupo de 36 alunos. 

4.4.3. Os equipamentos deverão ser instalados em regime de comodato sendo 

que as manutenções preventivas ocorrerão bimestralmente e as corretivas 

sempre que necessário e no prazo de 48 horas. Os custos de manutenção 

correrão por conta da CONTRATADA. 

4.4.4. Os equipamentos serão cedidos em comodato durante a execução 

contratual. Caso o contrato seja renovado, decorridos 24 meses (vinte e 

quatro meses) de execução, os equipamentos deverão ser cedidos à 

CONTRATANTE mediante termo de doação ou similar, ficando a critério 

exclusivo da mesma o aceite.  
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4.5. Material de consumo 

O fornecimento do material de consumo necessário ao funcionamento das 11 (onze) 

salas Maker instaladas nas unidades escolares de Ensino Fundamental, a ser utilizado 

pelos alunos e professores, ficará a cargo do vencedor do certame. Os insumos deverão 

ser disponibilizados conjuntamente com o material didático e as capacitações oferecidas 

para os profissionais, levando em conta a realização de aulas semanais para todos os 

alunos, conforme detalhamento contido no item 5. 

4.6. Recursos Humanos 

A CONTRATADA ficará responsável por fornecer técnicos qualificados para as seguintes 

funções: 

4.6.1. 11(onze) Monitores de Laboratório Maker: 

4.6.1.1. Perfil profissional: Maiores de 18 anos bem-informados, 

comunicativos e entusiasmados, que gostem de interagir com o 

público infanto-juvenil e sejam apaixonados pelo universo Maker. 

Perfil "mão na massa", organizados, com boa liderança, que 

saibam trabalhar em equipe e que tenham familiaridade com 

ferramentas manuais. Com Ensino Médio Completo e 

preferencialmente que estejam matriculados no Ensino Superior. 

4.6.1.2. Principais atribuições: Zelar pelo espaço Maker em que estiver 

atuando, bem como ficar responsável pelo abastecimento e 

solicitação de materiais consumíveis ligados aos equipamentos 

instalados à contratada. Os monitores também serão responsáveis 

pela organização prévia do espaço para as atividades a serem 

realizadas pelos professores, pequenas manutenções ou solicitar 

manutenções necessárias ao Coordenador Técnico.  

4.6.2. 1 (um) Coordenador Técnico de Laboratório Maker 

4.6.2.1. Perfil profissional: É desejável que tenha formação superior em um 

dos cursos a seguir nominados: Licenciatura em computação; 

Licenciatura em informática; Bacharel em Ciências da Computação 

com formação pedagógica para graduados não licenciados; 

Bacharel em Engenharia da Computação com formação 

pedagógica para graduados não licenciados;  Bacharel ou Superior 

em Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas com 

formação pedagógica para graduados não licenciados ou ainda 

Gestão de Pessoas ou outros cursos da área da Administração. 

Perfil "mão na massa", organizado, com boa liderança e que tenha 

familiaridade com ferramentas manuais e seja apaixonado pelo 

universo Maker. É importante que o profissional possua habilidade 

de gestão de pessoas, já que será responsável por gerenciar os 

Monitores de Laboratório Maker. 

4.6.2.2. Principais atribuições: Gerenciar Monitores de Laboratório Maker. 

Gerenciar faltas, questões administrativas e disciplinares dos 
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monitores. Garantir estoque de reposição imediata de insumos em 

caso de falta, bem como de  equipamentos em caso de defeito ou 

indisponibilidade em algum dos espaços maker instalados. 

Organizar rotina de presença nos espaços, para acompanhamento 

das atividades e instruções técnicas aos Monitores de Laboratório 

Maker. 

4.6.3. 1 (um) Orientador Pedagógico de Laboratório Maker 

4.6.3.1. Perfil profissional: É desejável que tenha formação superior em um 

dos cursos a seguir nominados: Pedagogia ou Licenciaturas em 

geral. Perfil "mão na massa", organizado, com boa liderança e que 

tenha familiaridade com ferramentas manuais e seja apaixonado 

pelo universo Maker. É importante que o profissional possua boa 

capacidade didática, pois será a referência pedagógica junto às 

escolas da rede no que tange as atividades que serão 

desenvolvidas pelos professores nos laboratórios maker. 

4.6.3.2. Principais atribuições: Orientar as coordenações pedagógica e 

professores quanto a condução e construção de propostas de 

trabalho com alunos nos laboratórios maker.  

 

5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

5.1. Especificações do Objeto 

O objeto contratual deverá ser entregue, nas unidades escolares, em até 40 (quarenta) 

dias após a emissão da Ordem de Serviço, em conformidade com as demais 

especificações estabelecidas neste instrumento e detalhamento abaixo: 

a) Escolas de Período Integral - horário de funcionamento para 2023: 

- Período Integral : segunda a sexta-feira das 7h30 às 14h40 

- Reunião Pedagógica: segunda-feira das 15h às 18h 
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Nº Escola Endereço Bairro CEP 

1 CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira 
Rua Humberto Pollo, 

200 
São Jerônimo 13469-740 

2 CIEP Prof. Maria Nilde Mascellani Rua Nara Leão, 750 Jaguari 13473-651 

3 CIEP Prof. Octávio César Borghi 
Rua das Hortências, 

1550 
Cidade Jardim 13467-190 

4 CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola Rua Ari Barroso, 105 Zanaga 13474-620 

5 
CIEP Prof. Philomena Magaly M. 
Rossetti 

Rua Chucri Zogbi, 10 São Vito 13473-280 

 

b) Escolas de Período Regular - horário de funcionamento para 2023: 

- Período da Manhã: Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h20  

- Período da Tarde: Segunda a sexta-feira das 12h30 às 17h20 

- Reunião Pedagógica: segunda-feira das 17h às 21h 

Nº Escola Endereço Bairro CEP 

6 EMEF Darcy Ribeiro Rua da Igualdade, 65 Jardim da Paz 13470-470 

7 CAIC Prof. Sylvino Chinelatto Rua dos Ideais, s/ número Jardim da Paz 13470-488 

8 CIEP Prof. Milton Santos Rua Felício Zamperlin, 200 Praia Azul 13476-622 

9 EMEF Florestan Fernandes Rua Japão, 701 Morada do Sol 13470-300 

10 EMEF Jonas Correa Arruda Filho Rua São Miguel, 260 Vila Belvedere 13473-100 

11 EMEF Paulo Freire Rua Jales, 61 Pq. Novo Mundo 13467-473 

 

c) Quantidade prevista de turmas para 2023: 

nº ESCOLA 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 
Total/ 
escola 

1 
CIEP Prof. Anísio Spínola 

Teixeira 
4 3 3 3 3     16 

2 
CIEP Prof. Maria Nilde 

Mascellani 
3 4 3 3 3     16 

3 
CIEP Prof. Octávio Cesar 

Borghi 
4 3 3 2 3     15 

4 
CIEP Prof. Oniva de Moura 

Brizola 
3 4 3 3 3     16 

5 
CIEP Prof. Philomena M. 

M. Rossetti 
3 2 3 2 3     13 

6 EMEF Darcy Ribeiro 3 5 5 4 4     21 

7 
CAIC Prof. Sylvino 

Chinelatto 
     4 3 3 3 13 

8 CIEP Prof. Milton Santos 3 3 5 3 3 3 3 3 3 29 

9 
EMEF Florestan 

Fernandes 
4 4 4 3 4 2 2 2 2 27 
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10 
EMEF Prof. Jonas Correa 

Arruda Filho 
2 2 3 3 2 3 4 3 3 25 

11 EMEF Paulo Freire 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32 

Total 32 34 36 30 32 16 15 14 14 223 

 

d) Material didático educacional Maker: material consumível de uso individual que 

deverá ser entregue a cada um dos estudantes matriculados na rede municipal. 

Os materiais serão distribuídos de acordo com o número de alunos matriculados 

no ano de 2023, tendo por base a estimativa abaixo: 

nº ESCOLA 
Livro 

1º Ano 
Livro 

2º Ano 
Livro 

3º Ano 
Livro 

4º Ano 
Livro 

5º Ano 
Livro 

6º Ano 
Livro 

7º Ano 
Livro 

8º Ano 
Livro 

9º Ano 
Total por 
escola 

1 
CIEP Prof. Anísio Spínola 

Teixeira 
120 90 92 94 95     491 

2 
CIEP Prof. Maria Nilde 

Mascellani 
90 120 90 98 105     503 

3 
CIEP Prof. Octávio Cesar 

Borghi 
88 74 82 70 80     394 

4 
CIEP Prof. Oniva de Moura 

Brizola 
90 113 90 102 101     496 

5 
CIEP Prof. Philomena M. 

M. Rossetti 
78 60 80 74 77     369 

6 EMEF Darcy Ribeiro 90 128 125 123 117     583 

7 
CAIC Prof. Sylvino 

Chinelatto 
     110 94 105 96 405 

8 CIEP Prof. Milton Santos 72 72 135 105 102 90 95 102 99 872 

9 
EMEF Florestan 

Fernandes 
110 114 112 89 115 70 70 70 70 820 

10 
EMEF Prof. Jonas Correa 

Arruda Filho 
60 60 79 86 70 105 140 105 108 813 

11 EMEF Paulo Freire 90 115 120 126 140 140 106 108 109 1054 

Total 888 946 1005 967 1002 515 505 490 482 6800 

5.2. DETALHAMENTO DO OBJETO:  

 Os produtos e capacitações deverão ser fornecidos conforme as especificações, 

quantidades abaixo relacionadas e valores conforme planilha abaixo: 
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QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

6800 Material didático e Educacional Maker - impresso e Digital: o material didático 

deverá ter, no mínimo, 24 páginas com atividades e conteúdos relacionados à 

Educação Maker, seguindo as propostas pedagógicas e diretrizes orientadas pela 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e contendo Registro do ISBN 

(International Standard Book Number), devidamente cadastrado na CBL  

(Câmara Brasileira do Livro). O livro digital poderá estar disponível em plataforma 

própria do licitante ou na plataforma indicada pela Secretaria de Educação de 

Americana. 

11 Capacitação dos Professores Auxiliares de Laboratório Maker: A capacitação 

deverá ser ofertada em 3 (três) fases, com foco nas atribuições de coordenador de 

espaços Maker que atuará diretamente nas escolas. Deverá ser ofertada em um 

curso de 80 horas de duração, dividido em até 20 (vinte) módulos/encontros com 

duração de 4 horas cada, podendo ocorrer em formato híbrido, mesclando 

encontros remotos e presenciais, respeitando as normas de distanciamento e 

medidas sanitárias vigentes. 

480 Capacitação dos Professores, Diretores e Pedagogos: O objetivo da capacitação 

é preparar o corpo docente para assumir papel de mediador num processo de 

ensino-aprendizagem moderno e tecnológico baseado nas aprendizagens ativas, 

desenvolvendo práticas educacionais Maker propostas pelo material didático 

contratado e produzindo outras, autorais. Deverá ser ofertada em um curso de 10 

horas de duração, dividido em 5 (cinco) módulos/encontros com duração de 2 horas 

cada, preferencialmente em formato presencial nas unidades escolares em que os 

espaços Maker deverão ser instalados.  

11 Instalação e manutenção de Salas Maker envolvendo fornecimento, instalação e 
manutenção de equipamentos em espaços Maker, em regime de comodato, com, no 
mínimo de 40 m²; além do fornecimento de material de consumo necessário ao 
funcionamento destes espaços. Compreende ainda o fornecimento de Recursos 
Humanos composto por, no mínimo: 11 (onze) Monitores de Laboratório com 
dedicação exclusiva, um Coordenador Técnico e um Orientador Pedagógico de 
Laboratório Marker. 
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6. QUANTIDADE DE ALUNOS POR ESCOLA: 

ITEM ESCOLA QUANT. 

1 CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira 491 

2 CIEP Prof. Maria Nilde Mascellani 503 

3 CIEP Prof. Octávio Cesar Borghi 394 

4 CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola 496 

5 CIEP Prof. Philomena M. M. Rossetti 369 

6 EMEF Darcy Ribeiro 583 

7 CAIC Prof. Sylvino Chinelatto 405 

8 CIEP Prof. Milton Santos 872 

9 EMEF Florestan Fernandes 820 

10 EMEF Prof. Jonas Correa A. Filho 813 

11 EMEF Paulo Freire 1054 

TOTAL 6800 

7. VISITA TÉCNICA 

A visita técnica será facultativa para o correto dimensionamento e elaboração da 

proposta e deverá ser agendada através do e-mail 

alessandra.pereira@educamericana.sp.gov.br, sendo que a licitante poderá realizar 

vistoria dos locais de execução dos serviços, acompanhada por servidor designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente. 

O prazo para vistoria inicia-se no dia útil subsequente ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. 

Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente 

identificado. 

8. AMOSTRAS 

8.1. A Secretaria de Educação de Americana solicitará amostras do material didático, 

ao vencedor do certame para análise e aprovação. 

8.2. A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 

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

sessão pública, 01 (uma) amostra de cada material didático, para análise do setor 

técnico competente na Secretaria Municipal de Educação de Americana, 

conforme as especificações contidas no Termo de Referência. A empresa 
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ganhadora do certame deverá apresentar, juntamente com cada produto, 

documento tipo protocolo, constando a relação de amostra entregue, número do 

Processo, marca e demais informação do licitante, declarando ainda que as 

amostras atendem plenamente às especificações solicitadas no Edital; 

8.3. As amostras serão avaliadas por comissão designada da Secretaria Municipal de 

Educação de Americana para avaliação do teor do material didático, devendo ao 

final da análise ser expedido relatório objetivamente fundamentado no Edital ou 

seus anexos, a respeito da aprovação ou eventual reprovação da(s) amostra(s). 

8.4. A licitante vencedora do certame deverá apresentar, no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias úteis, a contar do dia útil subsequente ao encerramento da etapa de 

lances da sessão pública, um croqui de sala Maker de no mínimo 40m2, 

constando o mobiliário e os equipamentos descritos no item 4.4.2. 

8.5. A licitante vencedora do certame deverá apresentar, no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias úteis, a contar do dia útil subsequente ao encerramento da etapa de 

lances da sessão pública, comprovação acadêmica da equipe técnico-

pedagógica. 

8.6. A Secretaria Municipal de Americana poderá também solicitar uma aula modelo 

para avaliação de uma banca composta pela equipe técnico-pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

9. EXECUÇÃO 

9.1. A data de início dos serviços será de 03 (dois) dias úteis a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

9.2. O prazo para implantação das salas maker e entrega do material didático e 

Educacional Maker – impresso e digital será de até 40 (quarenta) dias corridos 

após a emissão da Ordem de Serviço. 

9.3. As datas e horários dos encontros referentes às capacitações serão definidos 

mediante consenso entre contratante e contratada, de acordo com as 

especificações constantes do Termo de Referência. 

9.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e 

aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento 

contratual. 

9.5. A execução do contrato deverá ser feita nos prazos abaixo descritos: 

Item Programa Prazo 

1 
Entrega e distribuição do material didático 

Maker 

Até 40 dias contados da Autorização 

de Fornecimento 
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2 
Capacitação dos Professores Auxiliares de 

Laboratório Maker 

10 meses contados da Ordem de 

Serviço 

3 
Capacitação dos Professores, Diretores e 

Pedagogos 

5 meses contados da Ordem de 

Serviço 

4 
Instalação e Manutenção de Salas Maker, com 

Recursos Humanos 

40 dias contados da Ordem de 

Serviço para implantação e 11 meses 

os demais serviços contados da 

Ordem de Serviço 

 

9.6. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 

O cronograma físico financeiro integra este Edital - Anexo X. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Designar fiscais para os contratos, quando for o caso. 

10.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante 

estabelece a Lei Federal no. 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, 

podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá 

ou justificará de imediato. 

10.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do 

objeto contratual. 

10.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas 

neste Termo. 

10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita execução dos serviços que integram o objeto 

contratual, fica a futura CONTRATADA obrigada a: 

11.1. Praticar todos os atos que lhe são atribuídos em relação ao serviço contratado, 

utilizando-se de técnicas e esforços condizentes com o grau complexidade dos 

trabalhos a serem desenvolvidos;   

11.2. Cumprir rigorosamente a programação das atividades / entregas previstas, 

inclusive quanto ao prazo estabelecido, prestando os serviços de acordo com o 

especificado neste Termo de Referência, que é parte integrante do contrato 

independentemente de sua transcrição;  

11.3. Manter seus funcionários devidamente identificados com crachás e uniformizados, 

durante a execução dos serviços. 
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11.4. Executar todos os serviços através de seus técnicos, que em hipótese alguma 

poderão ter vínculo empregatício com a CONTRATANTE.   

11.5. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas 

cabíveis, bem como comunicar por escrito e de forma detalhada todo tipo de 

incidente que, eventualmente, venha a ocorrer;  

11.6. Substituir componente da equipe técnica, sempre que exigido pelo 

CONTRATANTE, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios e incompatíveis com o exercício das 

funções que lhe forem atribuídas, obedecendo às regras e requisitos 

estabelecidos neste Termo de Referência; 

11.7. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem 

respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade do sigilo das 

informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços; 

11.8. Emitir Nota Fiscal de Serviços/Fatura, somente, após a aprovação dos serviços 

executados; 

11.9. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, por seus empregados ou serviços, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato; 

11.10. Promover por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício da 

fiscalização do CONTRATANTE, proporcionando fácil acesso aos serviços em 

execução; 

11.11. Acatar as determinações do CONTRATANTE no sentido de reparar e/ou refazer, 

de imediato, os serviços ou entregas executadas com vícios, defeitos ou 

incorreções; 

11.12. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações em razão dele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

11.13. Realizar as despesas com mão de obra, inclusive decorrentes de obrigações 

sociais, civis, fiscais, tributárias e trabalhistas decorrentes da execução total dos 

serviços, correndo todos por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de 

responsabilidade da CONTRATANTE para com estas obrigações, obrigando-se a 

apresentar à CONTRATANTE, quando solicitado, cópia dos documentos de 

quitação; 

11.14. Cumprir, como única empregadora, as disposições legais, quer quanto à 

remuneração de pessoal empregado e alocado na execução dos serviços, como 

aos demais encargos de natureza trabalhista, previdenciária, securitária ou 

qualquer outra, obrigando-se ainda a respeitar e fazer com que sejam respeitados 

pelos seus empregados, todos os regulamentos de ordem interna e normas de 

segurança do CONTRATANTE, os quais declara conhecer; 
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11.15. Deverá a CONTRATADA assumir todos os encargos de possíveis demandas 

trabalhistas, civis ou penais relacionadas à execução dos serviços, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

11.16. As despesas de locomoção, hospedagem e alimentação da equipe técnica da 

CONTRATADA, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

12. DO PRAZO CONTRATUAL E DO REAJUSTE 

12.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo 

ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93.  

12.2. Havendo renovação, o índice de reajuste a ser aplicado é o IPCA/IBGE ou outro 

que venha a substituí-lo. 

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A licitante deverá apresentar prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto desta licitação por meio de apresentação de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente validado, expedido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, no(s) qual(is) se indique que a empresa já tenha 

executado serviços equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitação. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. Os pagamentos serão feitos de forma parcelada de acordo com o cronograma 

financeiro. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o 

pagamento à contratada de acordo com a proposta apresentada, sendo que o 

pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (décimo 

oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. 

14.2. A nota fiscal deverá estar de acordo com o pedido de compra emitido pela 

Secretaria de Educação; 

14.3. A Secretaria de Educação reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

da atestação, os serviços, materiais e equipamentos não estiverem de acordo 

com a especificação apresentada e aceita;  

14.4. A devolução de nota fiscal/fatura não aprovada pela Secretaria de Educação, em 

hipótese alguma o constituirá em mora e nem servirá de pretexto para que a 

licitante vencedora suspenda a execução dos serviços, deixe de efetuar o 

pagamento devido a seus empregados ou deixe de adimplir qualquer obrigação 

financeira decorrente da execução do objeto licitado. 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 002/2023                            Pág.51 /53    

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas no Termo de Referência e na proposta. A inobservância desta 

condição implicará recusa dos serviços sem que caiba qualquer tipo de 

reclamação por parte da CONTRATADA. 

15.2. O instrumento de Contrato será celebrado e assinado pelas partes no prazo de 03 

(três) dias úteis contados a partir da data de convocação encaminhada ao 

vencedor do certame. 
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X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO  XI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE 

SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro 

de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

    

(Local e Data) 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ e entregue à Pregoeira, FORA DOS ENVELOPES no momento da 

abertura da sessão do Pregão. 

 

 


