
ca?ffga

EDITAL
GoTAQAO PREVTA DE pREGOS N" 002/2018

A Associaqao dos Deficientes Fisicos do Estado de Goiris, entidade privada sem fins lucEtivos,
inscrita no CNPJ sob o n' 02.91 7.870/0001-55, com sede na Avenida Indcpend6ncia" N'3.026. Setor Irsre
Vila Nova. Goi6nia-Go - CEP: 74.645-010 toma piblico. para conhecimentos dos interessados, que fard
realizar a Cotagao Eletr6nica Previa de Pregos n'002/2018 e vem por meio deste Edital normatizar e
divulgar a execugeo do Convenio n" 749101/2010 celebrado com o Ministdrio da Saride, para aquisiqao dc
equipamentos e material pennanente. para estrutluaQeo do Centro Especializado em Reabilita9ao (CER
n).

Esta coaqAo prdvia de presos seni regida e executada obedccendo a,s cl6usulas e condigoes do
Termo dc Convdnio firmado entre as partes, do Decreto no 6.170/2007 e da Portaria lnterministerial
MP,MF/CGU/ n' 127/2007 e alteragdes.

I. OBJETIVO

A Cotagao Previa de pregos n" 002i2018 tem por objeto a selc9Ao da melhor proposta para
Aquisigio de Fiquipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Especializado em Reabilitagao (CER
rr).

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIqAO

A presente aquisigio visa cumprir o objeto e objetivo do conv€nio no 74930112010 celcbrado cntre o
Ministdrio da Saude e a Associagio dos Deficientes Fisicos do Estado de Goids.

3. DA ENTREGA DA PROPOSTA

3.1 A proposta dever6 ser digitada cm papel timbrado da empresa, sem cmcndas! msuras ou entrelinhas.
conter data. nome de fantasia e razeo social, CNPJ, enderego completo, ntmero de telelbne e e-mail,
assinada pelo representante legal da cmpresa com identificagSo, dados bancirios com nome do banco,
agencia e conta corrente pessoajuridica da emprcsa, mcncionaro ntmero do conv€nio e da Cotagao previa
de Pregos. possuir discriminagio detalhada do equipamento e/ou material pernanentc. com as
Especilicag6es T6cnicas conforme detalhamcnto contido no t crmo dc Rcfe€ncia, al6m de marca
modelo. fabriciutte, quantidade. prazo de garantia, local de assist€ncia tdcnica, acess6rios inclusos- valor
do preqo unitdrio por item, que dever6 ser cotado em moeda nacional, em algarismos com atd 2 (dois)

cscritos por

Associagdo dos DeJicientes Fisicos do Estado de
Goids - CNPJ 02.917.870/0001-55

- Dcdrd.& Ur iLd. Ptiblio F.dad Cmf(,tr.lddo & 08rllyl906 L.i rq 91. & 2al08rl9l5,
- R.gdtmd. Ff,o o Decao n" 50.517 e OAO:rl l
- D.ct ndr d. Urililad. PnUi: Eiahd P.l, Lci 9.059 & 2 U09/l9tl
- O..lr!dt Eirihl FiludDi.r Fh ki n" a.742 & OllAl991
- Delald! d. Utilirhdc Pttlij. MukiFl Fl, t i 7.896 & 0t/07199

digitos decimais e por extcnsos, em caso de divergencia de valores prevalecerSo os
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exteisos, com a inclusao de todas as despesas, tais como: impostos, ta-xas, fretes, seguro e quaisquer outas
que forem devidas e com validade da proposta nao inferior a 60 (sesscnta) dias,

3.2 A proposta devera ser enviada por e-mail (correio eletdnico) a Associaqio dos Deficientes Fisicos do
Estado de Goi6s, no endercgo eletronico: convenioms/@adl'eso.com.br no pedodo comprcendido entre os

dias 06 de agosto de 2018 atd o dia 17 de agosto de 2018.

4. DAS CONDTq6ES PARA PARTICIPACAO

4.1 . Os fomecedores podereo pafiicipar desta cotagao sob duas formas:

4.1.1 Apresentar Certilicado de Regisho Cadastral- CRC do Sistema de Cadastramento Unificado do
Govemo Federal- SICAF, atualizado, devendo conter no minimo registros de credenciamento, habilitageo
juridica c regularidade fiscal federal, estadual e municipal.

4.1.2. Empresas sem registlo no SICAF deverao apresentar c6pia dos documentos relacionados a seguir:
I- Documentos de Habilitagao Juridica;
a) Regisho comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente rcgistrado, em se

tratando de sociedades comerciais. e. no caso de sociedade por a96es, acornpanhado de

documentos de eleiqao de scus administradores;
c) C6dula de Identidade do(s) diigente(s) da Empresa.

ll- Documentos que comprovem Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrigSo no Cadastro Nacional dc Pessoas Juridicas- CNPJ;
b) Cefiideo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de ddbitos relativos aos tributos federais

e a Divida Ativa da Unido emitida pela Secretaria da Receita Federal- SRF/ Procuradoria
Gerai da Fazenda Nacional- PGFN:

c) Comprovante de regularidade junto a Fazenda Pliblica do Estado e Municipio da sede da
cmpresa;

d) Certificado de Regularidade- FGTS
e) Ceftidao Negativa de Ddbitos Trabalhista

4.1.3. As empresas proponentes neste certame, al6m dos documentos acima elencados - DAS
CoNDICOES PARA PARTICIPACAO- deverao apresentar tambdm:

I Registro dos equipameltosjunto a ANVISA referentes aos itens que estiverem sujeito, que constam do
item 5 - Das Especificag6es T6cnicas dos Equipamentos e Materiais Permanentes,

II Certificagao do Inmebo para os ilens qu€ estiverem sujeito. que constam no item 5 - Das
Especificagdes Tdcnicas dos F-quipamentos e Matedais Pemanentes.

4.2 O CRC ou docurnentos relacionados ao item anterior devem ser encaminhados via e-mail junto com a
proposta comercial,

4.3 No ato de assinatum do contrato, a empresa vencedora de item(ns) da cohgao deve apresentar c6pias

dos documentos de Habilitaqdo Juridica e caso haja ceftid6es negativa-s de ddbitos vencidas, dever6

atualizA-\as.



5. TERMO DE REFERTNCIA

5. I Das T6cnicrs dos e Materiais Permanentes

Item 0l Nome do Item- Ar Condicionado Quantidade
10

Especilicagio T6cnica: Capacidade: 9.000 a 12.000 BTUs; Tipo: Split; Funqeo: quente

e frio.

ltem 02 Nome do Item Roda de Ombro Quintidade
0l

Lspecificagio T6cnica: I-lstrutura de fixagao: madeira: Material dc Cont'ecaiol aqo,/fcntr

pintcd,'
Item 0-l Nome do ltem- Microcomputador Quantidrde

04

Especificaqdo t6cnica: Computador (desktop-bdsico) - especificageo minima: que esteja

em linha de produgao pelo fabricante; computador desktop com processador no minimo

intcl core i3 ou amd a10 ou similar; possuir I (um) disco rigido de 500 gigabye; mem6ria

ram de 08 (oito) gigabltes, em 02 (dois) m6dulos identicos de 04 (quafo) gigab)'tes cada.

do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa

principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, confome padroes

cstabelecidos e divr-rlgados no sitio www.formfactors.org, olganismo que define os

padroes existentes; possuir pelo menos 01 (r-rm) slot Pci-exprcss 2.0 x16 ou superior:

possuir sistema de detecaeo de intrus5o de chassis, com acionador instalado no gabi[ete;

o adaptador de video integrado devere ser no minimo de 0l (um) gigabyte de mem6ria,

possuir suporte ao microsoli directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido. possuir

no minimo 02 (duas) saidas de video, sendo pelo menos 0l (uma) digital do tipo hdm|

display port ou dvi; unidade combinada de gravagao de disco otico cd, dvd rom; teclado

usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botdes, scroll (com fio); monitt)r

de led 19 polegadas (widescreen 16:9); intedaces de rede 10/100/1000 e wili padrio icce

802.11 b/g/q sistema opemcional windows l0 pro (64 bits); fonte compativel e que

suporte toda a conliguraqao exigida no item; gabinete e perifddcos deverao fimcionar na

vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofedados (gabi[ete' teclado, mouse e

monitor) dcvem possuir gladaQoes neutms das cores branca, preta ou cinza, e manter o

mcsmo padrao de cor; todos os componentes do produto deverao ser novos, sem uso'

refoma ou rccondicionamento; garantia de 12 meses.

Item 0,1 Nomc do ltem Mesa de escrit6rio/consult6rio Quantidade
30

Lspecificaqao T6cnica: Materialdc confecsao: nladeirrMDP/M: galetas: 02: cLrmll.t\iqin'
- rnr n lu-.

Item 05 Nome do ltem !,IiqLrina Prolissional Magnitica Vertical Quatrtidade
01

f:slr""iiicaqen t6cnica: Fungdes minimas no Painel: I)ispla! cotn inlblmaqoes de RPM'

tcmpo. relocidade. dislancia. pulso e calorias. Progranras: minimo de 8 prt'granlrs pri-
deliniclos. com rcgulagem de csfbrgo. Semor cardiaco: Hand Grip. Equipanenlo
Llctromagnitico. Asscrlto com ajusle de alllLra. pcdais com cjnta para os pds. Cuiddo

ergon6mico e cmborrachado. Peso do usutirio de no minimo 120 kg- Alimentaqeo el€trica a ser

dellnida pela entidade solicilirnte. Especificar: sim. 220V

Item 06 Nome do Item - Miquina aulometica para gclo Quatrtidade
0l



EspecificaQSo T6cnica: Material de conlecaio: rlo inox;dri\el.

It€m 07 Nome do Item - [ adeira para consult6rio/escrit6rio Qurntidade
60

Especilicacao T6cnica: Cadeim pam consult6rio/escrit6rio; Rodizios: possui; bmgos: possui;
regulagem de altura: possui; assento/encosto: estofado: material de confecqSo: ago/ferro
pintado-

Item 08 Nome do Item - Bicicleta Prolissional Magndtica
Horizontal

Qurntidrde
0l

Especificaqao T6cnica: Bicicleta Ergomdtrica Horizontal dcvc possuir: paincl corn displav ern

LCD e m6dulo clelr(inico com no minimo as seguintes lunQdes: \elocidade. rernpo. disldrlcia.
calLrrias. Monitor cardjaco com sensor do tipo Hand Crip; Sislema magndtico de carga co no
rliinimo 08 niveis dc rcgulagem: Capacidade de no minimo 120 Kg; Suporte e rp,'io para as

mios com empunhadeira emborachada: (lompaftimcnto para garrafa d dgua; Estrulura cm aqo

conl pintum eletrosliitica com alta resistencia ar coroseo: Asscnto c cncosto crgonorrricor c
conleccionados em malerial iDlpemeiivel com rcgulagem dc distincia dos pcdais: ('inta para
liragdo do pd no pcdal. A alimcntaqio eldtrica serA deiinicla pela entidade solicitanle.
hspecjficari 220V
Item 09 Nome do Item - Bebedouro Quantidadc

05
Especificaqio T6cnica: l-ipor prcssao coluna simplcs

Item l0 Nome do ltem - Armirio Quantidade
20

lispecilicaqio T6cnica: Capacidade minima da pratclcira: 40kg; Dimens6eslprateleiras:
altura dc 180 a 210 cm x largura de 70 a I 10 cm I ,+i Nlaterial de conticleo: aqo

Item I I Nomc do ltem Aparclho dc lclclonc Fixo Quantidrde
30

Espccific.geo Tdcnica: l ipor com flo. com identilicador de chamadas e sem secreliria

Item 12 Nome do Item - Televisor Qurntidade
02

Iispecificagio T6cnicai Televisor I-CDr tipo: l-cdr ]'amanho da tcla: dc;12-'ate 50":
Conversor Digital: possuii Intrada: IJDMI: Iull IID: sim: Porta: USB: suporic: nao possui

5. | - Os equipamentos, objeto desta cotaqao devem ser novos. Em hip6tese algruna seni aceito equiparnento
usado ou recondicionado.

6. DA GARANTIA

6.1 O periodo de garantia total para o equipam€nto incluindo reposiqao de peqas, mao-de-obra,
deslocanento de tdcnico. frete do hanspode de partes ou pegas, servigo de instalagdo, ou qualquer 6nus
voltado a cste fim, dcve ter dwagAo minima de l2 meses a conta-r de sua instalaqdo c do Aceite T6cnico do
Equipamento.

6.2 Dento da vig€ncia da garantia, o fomecedor deve ser respons6vel por defeitos de Ab.icagao, bem
como desgastes anomais do equipamcnto, suas partcs e acess6rios, obrigando-se a ressarcir os danos e

substituir os elementos defeituosos ou o equiparnento em si, se for o citso, sem 6nus d Entidade, mesmo

apos o Aceite Tdcnico e/ou pagamento.

7. DA ASSISTTNCIA TECNTCA E MANUTENQAO



7.1 O fomecedor deve possuir cquipe de assistencia tdcnica ou representaQao ticnica especialiTada para a

pre$aQao permanente de servigos de maiutengeo no Estado de Goias, com no miiximo a um raio d€ at6 250
quil6metros dc nossa unidade, comprovada em carta de €xclusividade, ap6s o vencimento do prazo de garanti4 com
qualidade satisf'at6riae mediantc remuneragao compativel com os valores do mercado a[Ds o vcncimento do prazo
de garantia. com qualidade satisfat6ria e mediante remuneraqao compativel com os valores de mercado.

7.2 () fomecedor deve assegumr a pre$agao dos servigos dc manutenqao preventiva ou correliva.
compromctendo se a realiz6-la em pmzo mriximo definido, a partir da data de recebimento do pedido da
Hntidade. assumindo o 6nus de neo computar no periodo de ga&ntia os prazos cxcedentes de manutenqao
do equipamento.

7.3 lnlormar na proposta, os custos de partes e pe9as. em especial. das peqas de vida itil relativamente
curta ou que cstao sujeitas a esterilizagao. bem como dru partes e peqas importadas.

7.4 Informar os custos com servigos de assistencia tdcnica e manutenqeo prestada durante e ap6s o perfodo
de garantia descrevendo inclusive. se houver, custos como transporte e estada de tdcnicos e tmnsportc de
equipamentos.

7.5. lnformar os custos dos insumos e demais matcriais de consumo necessArios i realizagio dos
procedimentos.

8. DO MANUAL DE OPERAqAO

A contratada deverS fomecer e instituiqao todas as infomaqdes tdcnicas em portugues, neccssArias e

suficientes pala a opemgeo correta e segua do equipamcnto.

9. DO TR-EINAMENTO

O fomecedor deve garantir o treinamento de operadorcs na quantidade que a entidade determinar em
contBto, para capacitalos quanto ao uso coreto e seguro dos equipamentos, sem qualquer 6nus para
Entidade.

IO, DA INSTALACAO E FUNCIONAMENTODoS EQTIIPAMEN'IOS

10.1 A proposta apresenlada pclos fomecedores deve conler requisitos minimos de instalagao dos

cquipamentos, necessirios para avaliar a adequagao das instalagoes da entidade pam seu recebimento e

l'uncionamento.

10.2 A instalaceo dos cquipamentos deve ser realizada Delo fomccedor ou seu rcpresentante autorizado.
devendo ser iniciada exclusivamentc ap6s aprovaceo fomal dos pre-requisitos de instalacao c
funcionamento. emitidos pelo fomecedor.

10.1 O lomeccdor ou representante autorizado deve efetuar os testcs de instalagao dos equipamentos.
rcalizando demonstragdo de seu funcionamento ao respons:ivel tecnico de Equipe Tdcnica desta Cohgao
e/ou demais prohssionais indicados por ele.

10.4 O fomecedor deve inlbrmar a necessidade de adquirir componentcs e acess6dos quc nao acompanham
os equipamentos. necessdrios ao seu funcionamento e realizagio dos procedimentos. A inobserv6ncia dcste
requisiro cont'ere i Entidade o direito de cancelar a Contratagao caso julgue que as aquisigdes sejam
invi6veis.

I I. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



I I .l Serao desclassificadas as propostas que:
a) Nao atendarn d,s exigencias contidas nos itens 3 a l0;
b) Apresentem descontos excessivos ou manifestagoes inexequiveis;
c) Ofere9am vantagens ou altemativas neo prcvistas, de interpretageo dribia ou rasuradas, ou ainda

que contrariem no todo ou em pafie o presente Termo de Referencia;

I 1.2 A escolha recaini pela pioposta que aprcsentar, aldm do menor prego ou maior qualidade mensumda
por requisitos como valor Gcnico, caniter fimcional, compatibilidade com camcteristicas ambientais,
custos p.ua instalagao e de utilizagao, insumos, pmdutividade, custos de manutenqao, localidade de

assistencia tdcnica" rcferencias e requisitos similares.

11.3 Havendo empate entre duas ou mars pmpostas sera classificada a que apresentar melhor tecnica e se

ainda assim permanecer o empate, a classificagao dar-se-6 por sorteio realizado pcla Equipe T6cnica.

1 1.4 Depois de homologada, esta cotaqao nao podera ser impugnada.

12. DO INSTURMENTO CONTRATUAL

12.1 A assinatura do instrumento contratual dar-se-6 em at6 20 (vinte) dias ltcis ap6s a homologaqio do
processo em apleqo.

12.2 - PaIa aquisig6es, cujos montantcs sejam inferiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) seni emitida
Autorizagao de Fomecimento- AF, desde que nao tenha necessidade de instalagao fisica, assistCncia tdcnica
e manutengao.

13. DO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERJAIS PERI}IANENTES

A contratada fare a entega do(s) equipamento(s) e/ou material (is) permanente(s) em at6 60 (sessenta) dias
da assinatura do instnrmento contmfual ou da emissao da Autorizageo de Fomecimento, no enderego desta
Entidade contratante.

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento sere efetuado por meio de credito em conta corente especifica infomada pela
contratada, preferencialmente na Caixa Econ6mica Fedeml, mediante a entrega dos Equipamentos ou
Matedais Permanentes juntamente com a Nota Fiscal, em at6 8 (oito) dias fteis contados do Aceite
Tdcnico.

10.2 - o aceite tdcnico ser6 emitido pelo respoNdvel tdcrico indicado na portaria de designagio da equipe
tdcnica desta cotaqao, atestando o recebimento, instahgao e colocaqdo do equipamento em plenas
condigdes de uso.

15. DO RECURSO HNANCEIRO

15.1 O recurso financeiro para as despesas descdtas neste Edital, correrao por conta do Conv6nio SICONV
n" 749301/2010 firmado entre o Minist6rio da Saide e a Associagdo dos Deficientes Fisicos do Estado de
Goi6s, sendo que os recursos financeiros j ii estiio disponibilizados na conta banctiria desta Entidade.

16. DA EMISSAO DA NOTA FISCAL

16.1 A contratada dever6 fazer constar o nrimero de conv€nio 749301/2010, nas notas fiscais emitjdas A
conforme prev6 o caput da cl6usula sexta - Da Execugeo Fisico-Financeira, do convdnio suPracitadon 

- Jv{ \)r
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t7. DAS DISPOSTCoES GERAIS

l7.l A qualquer lempo pode ser revopa

".rou"t""ia* n".t" eii;;;#'r".:::tii:tr#ff fr ffIff f 
queieixar de sarisfazcr as exig€ncias

I7.2 O proponente selecionado 6 GsDol
rnrormaqdes constanles nos a""r";r,-"1'1iT gualquer dpoca. pela fidelidade e pcla legirimidade das
empresa se rerificada 

"rgffi;ifr#i9t 
aprcsentadas' podendo ser cancelado o.r.d"';;.;,;;ladc na documentageo ou nas informagdes apresenladas.

17.3 A paflicipaceo no processo de selec.
ncste Editar. ' - - -- --'-iao lmporta na aceihgao integrai c imetratiivel das normas contidas

17.4 A Enridade poderd revogar ou anular
indenizagio aos candiau,o..'- "- 

*'"'-u presente coaqao, em decisao molivada, sem quecaiba qualquer

17.5 Os casos omissos serao resolvidos pela Entidade.

de Agosto de 2018.

.,.,. li fritima R Co-yallm

lCLARA)
rr'nte- AoFEGO

AssociagAo
Maria de Fiairna Roa"igr". c-..iirio

I'residente


