
bAPTESO

A As.sociaçâo dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, entidade privada sern fins lucrativos,
inscdra no CNPJ sob o n" 02.917.870/0001-55, com sede na Avenida Independência, n 3.026, SetoÍteíe
Vila Nova, Goiânia-GO - CEP: 74.645-010 toma público. para conhecimenlos dos interessados. que fará
realizar a Cotaçâo Eletrônica Prévia de Preços n' 001/2019 e vem por deste Edital normaúzar e divulgar a
execução do CoÍrvê[io no 853197120I'] celebrado com o Ministério da Saúde, para aqüsiçâo de
equipamentos e material penmnente, paÍa estruturaçâo do Ceoao Especializado em Reâbilitação (CER
II).

Esta cotação prévia de preços será regida e executada obedecendo à cláusulas e condições do
Termo de Convênio Íirmado entre as partes. do Decreto n" 6.170/2007 e da Portaria Interministerial
MPMFICOU/ t" 424120t6 e alterações.

1. OB'ETIVO

Ássociação dos Deficientes Físicos do Estado de
Goíás - CNPJ 02.917.870/0001-55

- D6la..d. & ulilidrd. Púàlia F.daal cdf(,m d.cíao & 0&10/ 1996 L.i n' o I . dc 28/0811935.
- R.gll.IMt d! p.lo o D.crtô í' 50 51 7 d. 02101119ó,
, t»clsld! d. trrilidld. t,tihliq Esrrdüd P.t. t i9059d.2t109/1981
- tt lú.d. E,Íi,!d. Filúúúoio Étt t i .o E ?42 d. 0?/l Zl99l
-r,. lat.& l,liliLd. Públk Municip.l !.la L.i 7.89ó d. 08r'07/199

EDITAL
coTAçÃo PRÉvh DE PREçOS N.OOtr2Oíg

A Cotação Previâ de proços n'00U2019 tem tr»r objeto a seleção dâ mclhor proposta para
Aqrrisiçâo de F.qrripamentos e Materiais Permanenles lara o CenÍm Fspecializado em Reahiliraçâo (CFR
II).

2. JUSTINCATIVA DA AQUTSIçÃO

A presente aquisição visa cumprir o objeto e objetivo do convênio n" 853l,9712017 celebmdo entre o
Ministério da Saúde e a Associaçío dos Deficientes Físicos do Esrado de Goiás.

3. DA ENTREGA DA PROPIOSTA

3.1 A proposta deverá ser digitada em papel timbrado da empresa, sem emendas. rasums ou entrelinhas,
conter data, nome de fantasia e razão social, CNPJ, endeEço completo, número de lelefone e e-mail,
assinadâ pelo ieprcsent$te legal da empresa com identificação, dados bancários com nome do banco,
agencia e cônta corÍente pessoajurídica da empresa, mencionar o núLrnero do convênio e da Coiação Previa
de PrEsos, possuir discriminasão detalhada do equipanento e/ou material permanente, com as
EspeciÍicrções Técnicrs conforme detalhamento contido no Termo de RefeÉncia, além de marca-
modelo, tàbricante, quantidade, prazo de garantia, local de assislência técnica, acessórios inclusos. valor
do preço unitrírio por item, que deverá ser cotado em moeda nacional. em algarismos com âtÉ 2 (dois)
dígitos decimais e por extensos, em caso de divergência de valores prevalec.eriio os preços escritos por

'\P,



cxtensos, com a irclusâo de todas as desp€sas, tais como: impostos, taxas, fretes, seguro e quaisquer ouEa§
que forem devidas e com validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.

3.2 A pmposta deveÍá ser enviada por e-mail (correio eletrônico) a Associação dos Deficientes Físicos do
Estado de Goiás, no endeÍeço eleüônico: q]!1!!!]9!!§lldEga.ç!)!ú! no período compeendido entrc os
dias 05 de jurho de 2019 rté o dia 2l dc juDho de 2019.

4. DAS CONDIçÔES PARÂ PARTICIPAÇÃO

4.1. Os fbmecedores poderão participar desta cotação sob duas formas:

4.1.1 Apresentar Certificado de Registro Cadastral- CRC do Sistema de Cadastramento Unificado do
Govemo Federal- SICAF, atualizado, devendo conter no mínimo rcgistÍos de credenciamento, habilitâção
jurÍdica e regularidade fiscal federal, estadual e municipal,

4.1 .2. Empresas sem rcgistro no SICAF deverão apresentar cópia dos documcntos relaciooados a seguir:
I- Documentos de Habilitação Juídica;
a) Registro comercial, no caso de empresa indiüdual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato socia.l em ügor, deüdamente registrado, em se

tratando de sociedades comsrciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

c) Cédula de ldentidcde do(s) dirigente(s) da l..mpresa.

lI- Documentos que comprovem Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadasto Nacional de Pessoas Juridiqas- CNPJ;
b) Certidão Conjunta Positiva com cfcitos dc Negatiya de débitos rclativos aos aibutos fedcrais

e à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal- SRF./ Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional- PGIN;

c) Comprovante de rcgulaÍidade junto a Fazenda Pública do Estado e Município da sede da
empl€sa;

d) Certificado de RegularidadÊ FGTS
e) Ccrtidão Ncgativa dc Débitos Trabalhisra

4.1.3. As emprcsas proponentes neste ceÍame, além dos documedos acima eleÍcados -
CONDIÇÔES PARÂ PARTICIPAÇÃO- deverão apÍesütaÍ rambém:

a) CeÍtidão de idoneidade do Tribunal de Contas da Irnião. do Miniíério da TÍansparência.
Fiscalização e Contmladoía {-ieral da IInião;

b) Comprovação que não esüio impedidas ou suspensas no Sistema de Cadastramento Unilicado
de Fomecedores-SICAF;

c) Comprovaçâo quc não estão impedid8s ou suspensas no Cadastro Nacional de Condenações
Ciüs por Aúo de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado p€lo Conselho Nacional
de Justiça.

4.1.4. As empÍ€sas proponentes nesta Cotaçâo héüa de PÍ€ços teúo que apresentaÍ, quando solicitado:

I Registro ou isenção regiíro dos eqüipamentos junto a 
^NVISA 

referentes aos iteÍs 0l s 44. que
conslam do item 5 - Das Especificações Técnicas dos Equipamentos e Matedais Permanentes.

DAS
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exteNos, com a inclusão de todas as despesas, tais como: impostos, taxas, ftetes, segum e quaisqu€r outras
que forcm devidas e com validade da proposta não inferioi a 60 (sessenta) dias.

-1.2 A proposta deverá ser enviada por e-mail (correio eletrônico) a Associação dos Deficientes Físicos do

Estado de Goirís, no endereço eletrônico: conveniomsAadfeqo.com.br no príodo compreendido entre os

dias 05 de iünho de 2019 rté o dia 20 de junho de 2019.

4. DAS COI\IDIÇÔES PARA PARTTCIPAÇÂO

4.1. Os fomecedores poderâo participar desta cotação sob duas fomas:

4.1.1 ApresentaÍ Cedificado de Registro Cadastrâl- CRC do Sistema de Cadastrarnento Unificado do
Govemo Federal- SICAI, atualizado, devendo conter no mldimo registos de credenciamento, habilitação
jurídica e reguladdade Íiscal federal, estadual e municipal.

4.1.2. Empresas sem registro no SICAF deverão apresgntar cópia dos documentos relacionados a seguir:
l- Docrunentos de Habilitação Jurídica;
a) Registro aomercial, no caso de empresâ indiüdual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrâto social em vigor, deüdamente registrado, em se

Íatando de sociedades comerciais. e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

c) Cédula de ldentidâde do(s) dirigent€(s) da Flmpresa.

II- Documentos que comprovem Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadasto Nacioml de Pessoas Jurídicas- CNPJ;
b) Certidão Conjunta Positiva com efeitos <le Negativa <le clébitos relativos aos lributos Gderais

e à Divida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Fedeml- SRF/ Procuradoria
Geral da Fazenda Nacioml- PGFN;

c) Comprovante de iegularidade junto a Fazenda Pública do Estado e Município da sede da
ernprcsa;

d) Certificado de Regularidade- FCTS
e) Cedidão Negaliva de Débitos Trabalhista

4.1.3. As empresas proponeotes neste certame, além dos documentos acima elencados - DAS
CONDIÇÔES PARA PARTICIPAÇÃO- deverão apresentar também:

a) Certidão de idoneidade do Tribunal de Contas da União, do Ministério da TÉnsparência.
Fiscâlizâção e Controladoria -4eral da tlnião;

b) Comprovação que não estâo impedrdas ou suspensas no Sisterna de Cadastramelto UdÍicado
de Fomecedores-SlCAF;

c) Compiovação que não esüto impedidas ou suspensas no Cadastro Nacional de Condenações
Civis por Ato de IÍnprobidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional
de Justiça.

4.1.4. As empresas poponenles rcsta Cotação Pévia de Prcços teião que apresentar, quando solicitado:

I Registro ou isenção registro dos equipamentos junto a ANVISA referentes aos iters 0l a 44, que
constam do iaem 5 - Das Especificações Técnicas dos Equipamentos e Materiais Permanentes.



lI - CeÍificação ou is€ngão de certificação do lnmetso pâra os itetr3 5l r 64 que constâm no item 5 - Da§
Especificações Técnicas dos Equipamentos e Materiais Permanentes-

4.2 0 CRC ou documentos relacionados ao item ante or devem ser encaminhados via e-mail junto corn a
proposla comercial, em arouiyo separrdo ao aroúvo da DÍoDosta- poém para mesmo e-mail.

4.3 No ato de assinalura do contrato e pagamentos, a emprcsa vencedon de it€Ír(ns) da cotação terão que
apresentar cópias dos doçumentos atuâlizados referente ao item 4.1.3 e cópias dos documenlos de
Habilitação Juridica e caso haja cenidões negativas de débitos vencidas. deveni atualiá-las.

5. TERMO DE RETf,RÊNCIA

I Das Técnicas dos EquiDrmentos e Materiris Permllnentes
Item 0l Nome do lÍem- Mocho Qüantid.de

03
Especiíicação Téctricr: Malerial de confecção: aço l ferro pintado, encosto: possui,

regulagem de altura: a gás

Item 02 Nome do ltem - Quadrc Interativo (Não é quadro branco) Quaotidrde
02

EspeciÍicaçío Técnica: Especificação minima: quc cstcja cm linha dc produção pclo
fabriu:ulte; que pemita coúexão a computâdor e suporte os sistemas operaciouais windô\\'s e

linux; dimensão mínima de 77 polegadas; funcionalidade sensivel ao toque, possuir apagador
e mouse; possuir ilterface usb; garantia: minima de 12 meses, Especificar: úo
IÍeú 03 Nome do ltem- Biombo Quâ0tidrde

0t
Especlficaçlo Técnica: material de confeçção: aço / ferro pintado. rodizios: possui,

Tamarüo: triplo

Itêm 04 Nome do Itern - Balde a Pedal Quârtidlde
20

Especiíicaçâo Técnic!: material dc confecçàolcapacidade: polipropileno/de 30 L até 49 L

Iaen 05 NoEe do Itcm - Balança Antropoméaica para Obesos Quantidade
01

Eipecilicsçáo Téctrica: Modo de operação: Digital

Item 0ó Nome do lúem - Reanimador Pulmonar Manual Adulto
(Ambu)

QurÍ!aidsde
02

Item 07 Nome do Item - Cadeira de Rodas Pediát ca Qu.ntidade
05

Especificâção TécDica: matcrial dc confccçâo: aço / fcrro pintado, bmços: fixo, pós:

removível, elevacão de p€ma§: não Dossui, supoÍte de soro: não possü
Iteú 08 Nooe do ltem - Barras Paralelas para Fisioterapia Quitrtidrde

04
Especificaçio Técnica: Composição: 2 metros/ aço,'sem piso

Item 09 Nome do Iaem - Laser para Fisioterapia Quantidade
01

quo'

Especificrçío Técnicr: reservatório: possui; Material de confecção: silicone



Especilicaçâo Têcnica: Console: possü; Aplicador 650 nm a 700 nm: não possui; Aplicador
830 nm a 905 nm: não possui; Caneta 650 nm a 700 nm: possui; Caneta 830 nm a 905 nm:
possui: Cluster ó50 nm a Q05 nm: não possui

Quantidad.
03

U"nr , i**, 
tt". - Ca.teira para rttUittrao

Especificação Técnic!: material de confecção: aço / ferro pintado, tipo: rodízio§ e assento

,Àiratório. resulasem de altura: Dossui
Item 11 NoEe do Iteú - AndadoÍ Quatrtidade

05
Especiíicrção Técnica: Tipo: aniculad4 rodízios dianteiros: possui, material de confecção:
alumínio
Item 12 Nome do ltem 0xímetro de Pulso QniDtidade

01

Especilicação Técnica: Tipo: portátil (de mão), sensor de spo2: 0l

Item 13 Nome do Iteú - EsfigmoÍlanômeto Adulto Qusnúidade
l0

EspeciÍicaçâo Técnica: Mateial de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro

Item l4 Nomc do Item - Turbilhão Quântidâdr
0t

Especificação Téctricâ: Material de confecçâo: aço inoxidável, tanque: de 80 L até 180 L,
indicação: membros superiores e inferiorcs
Item l5 Nome do Item - Esfigmomanômetro Obeso Quantidade

0l
Especilicaçio I éctric!: Materiâi de co êcçâo: tecido em algodão, b.açadeira/ lêcho: veicro

Item 16 Nome do Item - Cronômetro Quantidade
06

Especilicaçío Técnicâ: Tipo: progressivo e regressivo

Item l7 Nome do ltem - Biombo Quantidade
06

Especificaçâo Tecnics: Material de confecção: aço / feno pintado, rodízios: possui, tamaúo:
lriplc,
Item 18 Nome do Item - Negatoscópio Quântidâde

0l
Especificsção TécÍica: Tipo: lâmpada fluorescente/ 2 corpos

IÍem 19 Nome do Item Exercitador de Pés e Tomozelo Quantidade
0l

Especilicação Técrica: Deverá ser construído em alurnínio firndido, com molas de aço,
coreias para fixação e ser montado sobre base de madeira. Especificar: não

Item 20 Nome do Iteú - Rampa com degmus QurDtidade
0l

Especificâçâo Técnica: Material de confecçâo: madeira,/ similar, degraus: 04

lrem2l l\nme do lÍrm - Reânimador Pulmonar Manual Pediátrico I Qurotidadelra-url r o2
Especificsçâo Téctrica: Reservalório: possü, material de confecção: silicone, aplicação:
infantil

§i,ó4



Especificação Técnica: Modo dc opcração: continuo e pulsado/ analógico

Nome do IteD - Aparelho para Fisioterapia por Ondas
CuÍtas

Nome do IteE - Lantema Clínica

Especificrção TécDic8: Tipo: LED

Nome do ltem - Tábua dc Propriocepção

EspeciÍicaçío Técnlca: Material de confecção: madeira com piso antiderrapante

Nome do Item - Elevador pâm Transposição de Leito

Especilicoçao Técnica: Malerial de confecção: aço ou aluminio, coDrposição: are 200

Nome do Item - Goniômetro

Nome do lteu - Glicosímeto

Especificaçlo Técaics: Acessório(s): tiras, lancetas e lancetador

E3pecilicsção Técric.: Material de codecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro

Nome do Item - PÍono-supinador

EspeciÍicâçlo Técoics: Prono-supinador, exercitadoÍ rolo e rotcr de punho, para exercicios de

prono-supinação e flexo-extensão de puúo, montado em um suporte de madeira para ser fixado
na parcde, rolo em estrutum de madeira com regulagem de rcsistência rolor em estmturâ
metálica, com empuúadeira de madeim com resistência Íegulável, medidas aproximadas
0.70x0,1 5x0,1 9m. Especifi car: sinr

Especilicaçlo Técnica: Material de confecçâo: aço inoxidável, suporte de soro/colchonete:

Noúre do Item - Aparelho de luz Inliavermelho

Nome do ltêm - Maíelo de Reflexo

Especilic.ção TécDicq: Material de confecção: aço inoxidável

Nome do IteE - Cama El{ásúca Proprioceptiva

Espocificrçío Tectricr: Cama elástica com 32 molas e estÍuturâ tubular em aço pintado com
com molas Dara movimento detratamento anti-ferruginoso. Parte suD€rior em nylon

Especiricoção'I écnicr: Material de confecção: aço inoxidável

Item 28 Nome do lteú - Esfigmomanômetro Adulto

Item 30 Nome do lúem - Carro maca Simples Quan(idade
02

i\É\_x s

Item 22 Quantidade
0l

Item 23 QurDtidade
04

Ilem 2{ Quaotidade
oa

Itcm 25 Quaniidâdc
02

IteE 26 Qustrtid.de
01

llem 27 Quaatidade
03

Quantidade
lo

Item 29 Quantidade
01

Item 3l Quaítidâde

Item 32 QüaDtid.de
l0

Item 33 Quantidrde
o1



balanço. Proteção lateral em courvin. 06 pés com ponteiras de borracha anü-derrapante.
Capacidade suportável de no mínimo 120 kg. Especificar: sim

Ilem -14 lNome do ltem - Cicloergômetro

Espe.ilicrçÍo Tectricr: Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir paiÍel com display em
LCD e módulo eletrôniço com no minimo as s€guintes irnções: velocidade, tempo, distância,
calorias. Monitor cardíaco com sensor do tipo Hand Grip; Sistema magnéüÇo de carga com no
minimo 08 nivcis dc rcgulagcm; Capacidadc dc no minimo 120 Kgl Suportc c apoio para as
mãos com cmpunhâdura cmborrachada: Compartimcnto para garrafa d água; LstrutuÉ cm aço
com piltura eletrostática com alta rcsistênçia â corrosâo; Assento e encosto ergonômicos e

conêccionados em material impermeável com regulagem de distáncia dos pedais; Cinta para
Íixação do É no pedal. A alimentação elérica será definida pela entidade solicitante.
FsoeciÍicar: sim

Nome do llem - Exercitador dc Mãos c Dedos Quantidade
05

Item 36 Nomc do ltcm - Esfigmomanômetro lnfantil Quantidade
0l

Quentidade
0t

Qurotidade
0l

Item 37 NoEe do lteD - Foco retletor ambulatorial

Especificâção Técnic!: nu-lnuçáó' i"á, t uste. fte*iret

Espccificaçio Tccnicr: Material de conlàcçào: madeir:a com piso antide.rapantc

Especificrçlo Técnicr: Construído em plástico de alta resistêÍrciâ, com capacidade de
acondicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global.
com resistência de 5.0 lbs -

Nomo do ltem - Aspirador de Secroçôes Elétrico Móvel

Espc.iÍic.çío Té.Dica: Capacidade: de 6 a l0litios, váhdâ de segu'ança: possú, suporte
com rodízios: Dossui. frasco: termoplástico/vidro

Nome do ltcm - Ok)scripio Simnles

EspeciÍicaçlo Técnice: Iluminação: Iluminação direta / halógena - xenon, composição: 5 a

l0 espéculos reutiliáveis
Nomc do Itcm - Estimulador Neuro-Muscular

Especificaçio fécaica: Equipamento digitai, microprucessado com no miúno 2 caruis. Dcvc
oferecer no mínimo as corr€ntes TENS, FES, Corrente Russa" Inlerferencial. Deve possuir
sistema de segurança panr emissão das corentes no paciente e memória de dado§. Deve
acompaúar o equipamento os seguintes acessódos: no minimo 02 cabos para aplicação, cabo

no minimo 04 clctrodos de borracha. Espccificar: sinr
Nome do ltem - Balança 

^ntropométrica 
InÍ'antil

Especificaçilo Técnics: Modo de operação: digital

Nome do ftem Gangorra dc Equilíbrio

Nome do ltem - Bicicleta Ergométrica vertical

^o\-Y.

Itcm 35

Iúem 38 QurDtidade
0l

Itcm 39 Qurntidade
o1

Item 40 Quântidade
0l

IÍem.ll

Item 42 Quantidade
0,t

Itern 43 Qurntidrde
02



Especilicaçlo Técnica: Funções mínimas no painel: display com informações de rpm, tempo,

velocidade. distância, pulso e calorias. programas: mínimo de 8 programas Fé-definidos, com
regulâgem de esforço. sensor cardíaco: hand grip. equipamento eletromagnético. assento com
ajustc dc alturâ, pcdais com cinta para os pés. guidâo crgonômico c cmboriachado. pcso do
usuário de no mínimo 120 kg. alimentaçâo elétrica a ser definida p€la entidade

NoDe do ltem - Esteira Ergométrica

Nome do Item - Mesa de Exames

Especilicaçlo Téctricr: Material de confecção: aço inoxidável, posição do leito: móvel,
acessório(s): suporte

Nomc do ltem - Banqueta Dobrável

Especificsçto Téctrica: Material de confecção: aço / ferro pintado

Iteú 47 INome do ltem - Armário Vitrine

EspcciÍicação Téclic:: Núneto de pottir.' 02 portas, lateÍial de confecção: aço / ferlu

NoDe do ltem - Mesa de Reunião

Especilicaçio TécDicr: Composição: simples, material de confecção: madeira/ mdp/ mdf/

QuantiaaacNome do ltem - -Armá o

Especiíic.çlo Téctricr: Dimensõey prateleiras: altura de 180 a 210 cm x lârgua de 70 a I 10

cm / 04, material de confecção:
Nomc do Item Aparelho de DVD

Espccificrçilo Tecnica: Esteim ergométrica para exercicios de reabilitação fisica. motor de no
mínimo 2.0 hp, silencioso; inclinação eletónica com elevação de l57o; velocidade de no
mínimo 12 km/h; sensor de batimento cardíaco hand grip; lona com medidas aproximadas de:

120 x 38 cm; monitor de lcd; mínimo de 5 pmgmmas automáticos de velocidade e inclinação;
funções do painel: temfm, disrância, velocidade, calorias e batimento cândíaco. peso suportado
de no minimo 120 kg. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Especiticar:
sim

1.20 d

Item 49 Nome do ltem - Mgsa de Escritório

Especificaçào Controle POTfAS: üsh- dvd/cd/cd-

Ít€m 52 Nome do ItcE - Bebedouro/ Purificador Refrigemdo Quentidade
03

Espcciricrção TécDica: Tipo: pressão coluna simples

Itcm 53 Nome do Item - Ar Condicionado Quartidâde
06

Item 5.1 Nome do Iteú - Fomo de Microondas Qusntidâde

ú/,

Item 44 Qurntidade
02

Item 45 Quantidade
01

Item 46 Quaítidtde
iL

IteÍÍ 48 Qurntidrde
0l

Quantidade
t2

Item 5{l

Item 5l Qu.Dtid.de
02

E3pcciíicrção TécDica: Capacidade: 9.000 a 12.000 btus, tipo: split, função: quente e frio



Especificaçáo Tócnici: Capacidade: de 20 a 30 litros

Nome do Item - Geladeira/Refrigerador

Especificrçlo Técnica: Capacidade: de 250 a 299

Especificaçtro Técoica: tamanho da tela: de 42 até 50, full hd: não, entrada: hdmi, tipo: led,
conversor digital: possui, porta: usb

Nome do ltem - Telefone

Nome do Item - Projetor Multimídia (Datashow)

Especificrção Técnicâ: freve estâÍ em linha de produção pelo fâbricante. deve possuir
tecnologia lcd com matiz aliva tft com 16 milhões de coresl resoluçâo minima nativa de 1024
x 768 e compatibilidade ló:9; deve possuir intert-aces de comunicação, sendo 0l (uma) vga e

0l (uma) hdmi; deve possür entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falsnt€
integrado no projetor com o mínimo de I w de potência; alimentação automática 100- l20v, 220-
240v; controle rcmoto ir, cabo de alimedação, cabo vga; manual do usu,írio; supoúâ
apresentaçõ€s a partir de um pen-drive direto no proietor (sem o uso de pc); o equipamento
deveni ser novo- sem uso. refoÍÍna ou Íecondicionamento: qaranlia minima de 12 meses.

Nome do Item - Tela de Projeção

Nome do Item - Computador Portátil (Notebook)

Item 56 Nome do ltem - [ele\isor Quantidadc
05

Espccificeç§o Técnica: Identificador de chamadas: nâo possui. secretáriâ eletrônicâ: fossri
: sem fio

EspeciÍicação Té(nicr: deve csta. em liúa dc produção pelo fabicantc: tela proicção com
tdpé retrátil manual: iÍea visual de aproximadamente 1-80 x 1.80 m (+ ou - 107o)r deverá
possuir estojo em aluminio com pintura eietrostática resistente a riscos e corrosües: piJssuir
poste centÍal com resistência e sustentaçâo suÍiciente para atende. a especificação da rela citada
acima devcrá possuir superffcie de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que
permita gaúo de brilho; possür bordas pretas que permita enquadmmento da imagem; o
equipamento deverá ser novo. semuso. reforma ou rccondicionamento: garantia mínima de l2

illcar: não

EspecificeçIo Técniq: Est€cificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabÍicante: computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd
alO ou similar: I (um) disco rigido de 500 gigaby,res velocidade de rotação 7.200 rpm: unidade
combinada de gravaçâo de disco ótico c<i, dvd rom; memória ram de 08 (oito) gigabpes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quato) gigabytes cad4 do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou
supeÍior; tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels;
teclado deverá conter todos os caracteres da lingu! portuguesa inclusive ç e acentos, nas

mesmas;»sições do teçlado padrâo abnú; mouse touchpad com 02 (dois) botôes integrados;
mouse óptico com conexão usb c botão de rolagenr (scroll); üÍcrfaccs dc rede 10/100/1000
conector rj45 fêmea e úfi padrão iee€ 802.1 la,/b/g/n; sistema opeBcional widows l0 pro (64
bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte extemâ
automática compatível com o item; possúr interfaces usb 2.0 e 3.0. 0l (uma) hdmi ou display
port e 0l (uma) vga, leitor de cartãoi webcam f'ull hd (1080p)l deverá vir acompaúado de
malela do tipo acolchoada e acondicionamento do equipamento: o equiDamento

04

Item 55 Quântid.de
Ít2

IÍem 57 QuâDtidrde
04

Item 58 Quantidade
03

Iteln 59 Quartidade
03

Item 60 Quantidade
0'l

N.



12 mesçs. Especificar:

T Qr"otiara.
I tl

deveÉ ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de
não
Item ól ] Nome do ltem - Tablet l0 polegadas

EspeciÍicaçlo Técnicr: Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo l0 polegadas;
Prccessador no minímo Quad Core de t,3 GHz ou similar; AmazeÍramento intemo de no
mínimo l6 GB; Câmera tras€im de ro mínimo 5MP ou superior e a frontal de no minimo l.3MP
ou supcrior; Possui USB, WiÍi c 4G. EspcciÍicar: não.

IÍent 62 Nôúê do ltem - Impressora Laser Multifuncional
(coDiadora- scaÍmer e fax)

Quantidade
06

Especificrçio Téctricr: Especificaçâo minima: que esteja €m linha de produçilo pelo
fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocÍomático; tipo
multifuncional (imprime, copia. digitaliza. fax): memória 128 mb: resolução de impressão 600
x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade
Je impressão 30 ppni preto e branco; oapacitlade da banileja 150 páginaq ciclo lrensal 30.000
páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces usb, rede ethemet 10/100 e wifi 802.1 I b/g/n ; Íiente
e verso autorxático; o pÍoduto deverá ser novo, sêm uso, reforma ou rea-ondicionamento;
sarantia mínima de 12 meses: Esoecificar: não
Item 63 I Nomc do ltcm - No-Break (Para Computador) Quantidade

)02
Especificrçlo Técnica: Especificaçâo mínima: que esteja em liúa de produção pelo
fabícante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real minima de 600w; tensâo
M^ ll5ll27D20 vohs (em corrente altemada) com comutação automáticq tensão de saida
ll0/l15 ou 220 volrs (a ser definicla pelo solicitante): alarmes audioüsuâll bateria interna
selada; autonomia a plenâ carga mínimo 15 minulos consideÊndo consumo de 240 watsi
possuir no minimo 06 tomadas dc saida padrão brasilciro; o produto dcvciá scr novo, scm uso,
Gfoama ou recondicionamento; de 12 meses. EsDecificar: não
Item 64 Nome do Item - Computâdor (Desktop-Básico) Quentidede

04
Espcciíicação Técnica: Especiticação minima: que esteja em liúa de produção pelo
fabricantc; compulador dcsktop com prmcssador no mínimo intcl corc i3 ou amd alO ou
similar; possuir I (un) disco rígido de 500 gigabr4e; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em
02 (dois) m&ulos idênticos de 04 (quatÍo) gigabÍes cad4 do tipo dram d&4 2.133 mhz ou
superioç operando em modalidade dual chaanel; a placa pdacipal deve ter arqútetura aD(,

microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfadors.org. organismo que deÍine os padrões existentes: possuir p€lo menos 01 (um)
slot pci-express 2.0 xl6 ou superior; possuü sistema de detecç3o de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete; o adapatador de video integrado deveá ser no mínimo de 0l
(um) gigabyte de memóri4 possuir suporte ao microsoft diÍ€cb( l0.l ou superior, suponaÍ
monitor estendido, possuiÍ no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 0l (uma)
digital do tipo hdmi, display port ou dvil unidade combinadâ de gravação de disco ótico cd. dvd
rom: teclado usb, abnt2, 107 teclas (com lio) e mousr usb. 800 dpi. 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas 1üdescreen 16:9); interfaces de rede l0ll00/1000 e üfi padrâo
ieee 802. I I b/g/n; sistema operacional ündows I 0 pro (ó4 bits); fonte compâtível e que suporte
toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deveáo funcioÍEÍ na venical ou
horizontal; todos os equipameítos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradações neutms dâs cores branca, pretâ ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;
todos os componentes do prcduto deverâo ser novos. sem uso. reforma ou rccondicionameÍllo:
sarantia de 12 meses. esDecificáÍ não

5.1 - Os eqüpamentos objeto desta cotação devem ser novos, que
hipórese alguma será aceito equipamento usâdo ou Íêcondicionado-

estejam em linha de produção. Em

(\'f e



6. DA GARANTIA

6.1. o período de garantia totâl para o equipamento incluindo Íeposição de peças, mão-de-obra.
deslocamentc de técnicc, tiete do trsnspoÍte de paÍes cu Feçes, sen/iço de instâlação, ou quelquer ônus
voltâdo a este fim, deve ter duração minima de l2 meses a contar de sua instalação e do Aceite Tecnico do
Equipamento.

6,2. Dentro da vigência da gaÍantia, o fornecedor deve ser Íesponsável por defeitos de fabricação. benr
Çomo desgastes anormais dos equipamcntos e ou materiais permanentes, suas pades e âcessórios,
obngando-se a rcss:rrcf os danos e substitur os elementos deteituosos do equipâmento e/ou mâtenal
pemanente ou a substituição do eqúpamento em si, se for o caso, s€m ônus à Entidade, mesmo após o
Aceite Técnico e/ou pagamento.

7. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

7.1. O fomecedor deve possúr eqúpe de assistência técnica ou representação tecdca espe cíalizala pe,a a
prestação permanenúe de serviços de manutenção no Estado de Goiiis, com no miáximo a um raio de até 250
quilômetros de nossa unidade, comprovada em caÍa de exclusividade, aÉs o vencimento do pÍazo de garantia, com
qualidade sâtisfatória e mediantê remunêrâção compâtível com os valores do mercado após o vencimento do prazo
de garantia, com qualidade satisfatória e mediante remuneração compâtível com os valores de mercado.

7.2. O fomecedor deve assegurar a prestâção dos serviços de manutenção prcventiva ou corretiva,
comprometendo - se a realiáJa em prazo máximo definido, a paúir da data de recebimento do pedido da
Entidade, assumindo o ônus de não computar no periodo de garantia os pfltzos excedentes de manutenção
do equiprunento.

7.3. lnformar ÍIa proposta, os custos de paÍes e peças, em especial, das peças de vida útil relativamente
cuÍa ou que estÍio sujeitas a esterilizagâo, bem como dari pades e peças importadas.

7.4. InformaÍ os custos com s€rviços de assistência técnica e manutenção prestada duaDte e aÉs o pqíodo
de garantia descrevendo inclusive, se houver. custos como transporte e estada de técnicos e transpoÍe de
equipamentos.

7.5. Informar os custos dos insumos e demais mate ais de consurno necessiirios à realização dos
procedimentos.

8. DO MANUAL DE OPERAÇÃO

A contÉtada deverá fomecer à instituigão todâs as iíformaçôes técnicas em português, necessiárias e
suÍicientes para a operaçâo correta e segura do equipamento.

9. DO TREINAMENTO

O fomecedor deve garantir o treinamento de operadores na quantidade que a entidade determinar em
conhato, para capacitráJos quanto ao uso corÍeto e seguro dos eqüpamentos, sem qualquer ônus para
F-ntidade-

rO. DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODOS EQUIPAMENTOS

l0.l A proposta apresentada pelos fomecedores deve conter reqüsitos mínimos de instalação dos
eqüpamentos, necessádos pam avaliar a adequação das in$alações da entidade para seu rccebimento e
funcionamento.

uf ,.



10.2 A instalação dos eqúpamentos deve ser realizada pelo fomecedor ou seu representante autorizado,
devendo ser iniciada exclusivamente aÉs aprovaÉo formal dos pré-reqúsitos de instalação e

tirncionamento, emitidos pelo tbmecedor.

10.3 O fomecedor ou reprcsentante autorizado deve efetüal os testes de instalação dos eqúpamentos ou

mâteriais permânentes, realizando demoostmção de seu funcionamento ao responsável técnico de Equipê

Tecnica desta Cotâção e/ou demais profissionais indicados por ele.

10.4 O fomecedor deve informar a ncccssidadc dc adquirir componentes e acessódos que não acompanham
os equipamentos, necessáfios ao seu funcionamento e lealização dos procedimentos. A inobservância deste
reqüsito confere à Entidade o direito de canc€lar a Contratação caso julgue que as aqúsições sejam
inviáveis.

i I. DO CRITERIO DE.ITiI,GAMNNTO DAS PNOPOSTAS

11.1. Serão desclassificadas as propostas que:
â) Não atendam às exigências contidas nos itens 3 a l0;
b) Apresentem descontos excessivos ou manifestações inexequíveis;
c) OfereÇam vantagens ou altemativas nâo previstas. de interpÍetaçâo dúbia ou rasuradas. ou ainda

que conÍariem no todo ou em parte o prcsente Termo de Referência;

I 1.2 A escolha recairá pela proposta que apreseÍtar, além do melhor preço, maior qualidade mensuradâ
por rcqúsitos como valor tecnico, çaniter flrnçioiral, compaúbilidade çom características ambientais,
custos para instalação e de utilizaçâo, insumos, produtividade, custos de manutençào, localidâde de

assistência técnica. refüencias c requisilos similares avaliados sob a responsabilidade da equipe técnica
designada para a execuçào deste convênio.

I I .3 . Havendo empate entre duas ou mais propostas sení classificada a que apÍes€nta! melhor técnica e se

ainda assim permanecgr o empale, a classificação dar-se-á por soÍeio realizado pela Equipe Técnica.

1 1.4 l)epois de homologads, ests cotação não poder.á ser imp.;gnada.

12. DO IN§TURMENTO CONTRATUAL

l2.l A assinatua do instrumento contratual desta Cotação Prévia de Preços com .ui empresas

homologadas, dar-se-á em até l5 (quiuze) dias úteis aÉs o resp€ctivo crédito dos recursos financeiros
p€lo Ministao da Saúde na conta colrente desta Conv€nente.

13. DO PRAZO DE ENTREGÂ DOS EQUIPAMENTOS E MÂTERIAIS PERMÀNENTES

13.1 - A contatada fará a entÍega do(s) equipamento(s) e/ou material (is) permanente(s) em até 60
/.êc--^râ\ .li-" ,- -""i--h..- .l^ i-"r-.---r^ -^-,.-h.-l -^ --,1-.-^^ ,-.'- Ê-,iÀ-,1- ^^-'-r--r-

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagâmento será efe(uâdo por meio rle crédito em conta conente específica informada pela
contIatada, preferenciâlmente na Caixa Econômica Federal, mediante a entrega dos Eqüpamentos ou
Materiais Permanentesjuntamente com a Nota Fiscal com o número do convenio, em aÉ 8 (oito) dias úteis
contâdos do Aceite Técnico.
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14.2 - O acçite técnico s€Íá emitido pelo ÍespoÍsável técnico irdicado na portaria de designação da equipe
tecnica de cotaçâo, atestando o recebimento. instalação e frmcionamento, colocação do equipâmento em
plenas condições de uso.

15. DO RECUR§O FINANCEIRO

l5.l - Os recursos financ.eircs para as despesas descritas nGste Edital, correrão por conta do Convênio
SICONV n'853197/2017 firmado entre o Ministério da Saúde e a Àssociação dos Deficientes Físicos do
Estado de Goiás, sendo que os recursos financeiros serão disponibilizados na conta bancá.ia desta
Entidade. aÉs a aprovação do Processo de Compra pela Concedente.

16. DA EMISSÃO DA NOTA FISCÀL

16.1. A contratada deverá fazer constar o número de convênio 85319712017, nas notas fiscais emitidas
conforme prevê a Suhcláusula Décima Quartá, da Cláusula Oitava - Da Execução Dâs Despesas. do
Convênio supmcitado.

17. DAS DISPIOSIçÔES GERAIS

1 7.1 . A qualquer tempo pode ser revogada a contatação da empresa que deixar de satisfazer as exigências
estabelecidas neste Edital e aos pad6es de qualidade adotados pela Entidade.

17,2. O pmponente selecionado é Íesponsável, em qualquer época, pela fidelidade e pela legitimidade das
informações constantes nos documentos apresentadas, podendo ser cancelado o credenciamento da
empresa se verificada alguma inegularidade na documentação ou nas informações âpÍesentadas.

I 7.3. A participação no processo de soleção importa na aceitação intcgral e irretratiivcl das normas contidas
nesúe Edital.

17.4. A Entidade podeú revogar ou anülar a presente cotação, em decisão motivada, s«n que caiba
qualquer indenização aos candidatos.

l?.5. Os casos omissos serão resolvidos pla Entidede.

Goiânia-Go, 05 de Junho de 20 I 9.

Ma
Presidente

Associâção dos I)eficientes Físicos do Estado de Goiás.

MlIi. de Fátima R. Làrvaiho {CI-ÂRA}

Pltdilíts d. 

^iió.Eio 
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