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EDITAL
coTAçÃo PRÉVn DE PREÇOS N.OO2/2O19

A Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiri6, entidade privada sem fins lucmtivos,
inscrita no CNPJ sob o n" 02.917.870/0001-55, com sede na Avenida Independência, n 3.026, Setor Leste
Vila Nov4 Goiânia-Go CEP: 74.@5-010 toma público, pâra coDhecimentos dos inteÍessados, que fanl
rcalizar a cotrçâo Eletrônica Previa de Preços tr' 002/2019 e vem por deste Edital nomarizar e dirulgar
a execução do Convênio f 853197/2017 celebmdo com o Ministério da Saúde, para aquisição de
equipamentos e rnaterial permanente, para estrutuação do Centro Especializado em Reabilitâção (CER

).

Esrâ cotação preüa de preços sená regida e executadâ oHecetrdo às cláusulas e condições do
Termo de Convênio firmado entie as partes, do Deoeto no 6.170D007 e da portaria Inteminisrerial
MP/MF/CGU/ n" 42412016 e alterações.

1. OBJETIVO

A Cotação ruüa de preços n" ffi2a0l9 tem por objeto a s€leção da melhor proposta para
Aqüsição de EquipameDtos e Materiais Pemanentes Íram a Associação dos Deficientes Fisicos do Estado
de Goirás.

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A presênte aqüsição úsa cumprir o objeto e objaivo do convênio D' 85319712017 c€lebrado entÍe o
Ministédo da Saúde e a Associação dos Deficientes Fisicos do Estado de Goiás.

3. DA ENTREGA DA PROPOSTÀ

3.1 Â proposta deverá ser digitada em papel timbrado da empresq sem emendas, msuras ou entselinhas,
conter data, nome de fantasia e raáo social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e e-mail,
assinâda pelo repÍesetrtante legal da emprem com identificação, dados bancários com nome do banco,
agercia e conta coIÍeDIe pessoajurídica da empresa, mencionar o número do convêirio e da Cotação Previa
de Preços, possuir discriminação detalhada do equipamento e/ou material pemanente, com as
Especificaçõer Técnicâs conforme detalhamento contido Eo Termo de Referência, além de marca,
modelo, fabricante, quantidade, prazo de garanti4 local de assistência técnica, acessódos inclusos, valor
do preço unitrário por item, que deverá ser cotâdo em moeda nacional, em algarismos com até 2 (dois)
dígitos decimais e por extensos, em caso de divergência de valores prevalecerão os preços escritos por
exteDsos, com a inclusão de todas as despesas, tais como: impostos, taxas, ftetes, seguro e quaisquer outr-as
que forem devidas e com validade da proposta não inferior a 90 (troveÍltâ) dias.

3.2 A proposta deverá ser enviada por e-mail (correio eletrônico) a Associação dos Deficientes Físicos do
Estado de Goirls, no endereço eletrônico: cor»cniLrrrr:,rrLll"lo.or!.lt! no período compreendido entle os
dias 27 de setembro de 2019 até o dia 04 de outubro de 2019. i' ,.\\w\\ I
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4. DA§ CoNDIÇÕES PARÂ PARTICIPAÇÃo

4.1. Os fomecedores poderâo participaÍ desta cotação sob duas forsas;

4.1,I ApÍesentar Certificailo ile Regisfto Cadastral- CRC do Sisúerna de CadastÉmeoto Unificado do
Govetuo Federal- SICAF, atualizado, devendo conter no mínimo rcgistnos de cÍedenciâmento, habilitação
ju.ídica e regularidade fiscal federal, estadual e municipal.

4.1.2. Emplesas sem registro no SICAF deverâo aprcsentar cópia dos documentos relacionados a seguir:
I- Documentos de Habiütação Julídica;
a) Registro comercial, oo caso de empresa indiüdual;
b) Ato côDstituüvo, estatuto ou contrato social em ügor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, rro cÍlso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus admioistradores;
c) Cédula de Identidade do(s) diÍigente(s) da Emplesa.

Il- Documentos que comprovem Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadasüo Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ;
b) Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais

e à Díüda Ativa da União emiticla peta Secretaria da Recéita Federat- SRF/ Procuradoria
Geral da Fazeoda Naciorat- PGFN;

c) Coúprovaúte de rcguladdade jurto a Fazeúda Públicá do Esúado e Muicípio da sede da
empres4

d) Certificado de Regularidade- FGTS
e) Cetidão Negativa de Débitos Trabalhista

4.1.3. As empresas EopoDentes tresüe certame, além dos documentos acima elencados -
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÂO- deverão apresentar também:

DAS

a) Certidão de idoneidade do'libunal de Contas da União, do Ministório da Trzmsparênci4

l,iscalização e Controladoria {eral da tlnião;
b) Comprovaçâo que não estão impedidas ou suspensas no Sistema de Cadastramento lInificado

de Fomecedores-SICAF;
c) Comprovação que rão estão impedidas ou suspensas no CadâstÍo Nacionâl de Condenaçôes

Civis por Ato de Improbidade Administativa e tnelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional
de Justiça.

4.1 .4- As empresas prcponentes nesta Colação Prévia de Preços tcrão que apresental, quando solicitado:

I Registro ou isenção registro dos equipamentos junto a ANVISA relêrcntes aos itens 0l a 44, que

constam do item 5 - I)as Especificações Técnicas dos Equipamentos e Materiais PemanenÍes.

ll CeÍtificação ou isenção de certificação do Inmeto para os iletrs 5l a 64 que constam no item 5 -..I)as .

Especificações Técnicas dos Equipamentos e Materiais Permanentcs. I .i\.
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5.1

- llal.Í 3 de LJulnh,I I'uhlica 11!dülll'.la l.c, § 051) d.:1i09'1981
- lr..lr«i f ridad.lil rlóÍ,i.âplh Irir) 8 7,11dr 07rl.rl9ol
.l)crliÍadr de Llrlrlftl. r'r hlic! \lrfnciNl Dcri I rl I 8r)ó (1. Írí(ril lq!!

4.2 O CRC ou doçumentos relacionados ao item anterior devem s€r gncminhados via e-mail junto com a

proposta comercial, em arouivo senarado ao arquivo da oloDosta. porém oara mesmo ç-mail.

4.3. No ato de assinatura do contrato e pagamentos, a empr€sa vencedora de item (Ils) da cotação terão que
apÍesentar cópias dos documentos atualizados refeÍente ao item 4.1,3 e cópias dos documeltos de
Habilitação Juídica e caso haja certidões negativas de débitos vencidas, deverá atualiáJas.

s. trnuo nn nnrunÊxctl

Das EsDecilicacôes 'l écnicas dos e Materiâis Permânentes
Itcm 0l Nome do ltem- Mocho Quantidade

03
Especificâção Técnica: Material de confêcção: aço / fero pintado, encosto: possui.

regulagcm de altura: a gás

Itcm 02 Nome do ltem - Quadro Interativo (Não é quadro branco) Quaatidade
02

Especilicação Técnica: Especificação minima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; que permita conexão a computador e suporte os sistemas operacionais windows e
linux; dimensão minima de 77 polegadas; funcionalidade sensível ao toque, possuir apagador
e mouse; possúr interface usb; garantia: mínima de 12 meses. Especifrcâr: não
Item 03 Noue do Item- Biombo Quantidade

0,
Espccificaçâo Técnica: material de confecção: aço / ferro pintado, rodízios: possui,

Tamaúo: tiplo

Item 04 Nome do Item - Balde a Pedal Quantidade
20

f,specitrcâção Técoicr: material de confecção/capacidade: polipropileoo/de 30 L até 49 L

Item 05 Nome do Item - Balança Antropométrica pam Obesos Qurntidade
0l

Espccificaçio Técnice: Modo de oporação: Digital

IteE 06 Nome do Item - ReaÍrimâdor Pulmonar Manual Adulto
(Ambu)

Quantidrde
02

Item 07 NoEe do lteE - Cadeira de Rodas Pediátrica Quantidade
05

EspecificxÉo Técnicâ: material de c.onfecÉo: aço / ferro pintado, braços: fixo, pes:

removível, elevação de pemas: não possui, suporte de soro: não possú
Item 08 Nome do ltem Barras Paralelas para Fisioterapia Quantidcde

04

Especilicaçío Técnica: Composição: 2 metroí aço/ sem piso

Item 09 Nome do Item - Laser para Fisioterapia Quântidade §/



-a _ - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de

,bApf E"G_Q,***,,**Íí,;,,íi*ff{fr::l.l;!J,?!!.0,!l;J,,,,,,,
-o.ir*aaaa. r i,r,a,(l{puUti*l,EJual Prl6t ei9ú$Ju2l,(»/l{8t

D*lar.da Enúradê Filarnipicâ p.t" Lei Í. 8 7t2 dc 07/ I Z t rl
- D$le&a ds tllili{hd€ P,lblicn Mu.icipal p.l. L*i 7.8 dc08r/07/1999

0l

EspeciÍceçío Têaica: Console: possü; Aplicador 650 Dm a 700 trm: não possú; Aplicador
830 nm a 905 nm: nâo possui; Caneê 650 nm a 700 nm: possui; Caneta 830 nm a 905 nm:
possui; Cluster 650 nm a 905 nm: nâo Dossui
Item l0 Nome do ltem - Cadeira paÍa Turbilhão Quântid.de

03
Especificação Técnica: material de confecção: aço / ferro pintado, tipo: rodizios e asse[to
giratório. requlâgem de altum: possui

Item I I Nome do ltem - Andador Qualtidade
05

Especilicação Técnica: Tipo: articulada, mdízios dianteiros: possui, material de confecção:
alunínio
Item 12 Noúe do lúem - Oxímetro de Pulso Qurntidrde

0l
Espccilicrção Técnica: Tipo: porráül (de mão), sensor de spo2: 0l

Item 13 Nome do Item - EsÍigmomanômetro Adulto Quaatidade
10

Especificaçâo Técrica: Malerial de conlêcção: tecido em algodão, braçâdeira,/ fecho: vclcro

Itcm 14 Nome do ltem - Tubilhão Quantidsde
0l

Esperificaçio Técoics: Mateíal de coúfecção: aço inoxidável, tanque: de 80 L até 180 L,
indicação: mernbros superiores e inferiores
IteÍr 15 Nome do Item - Esfigmomanômetro Obeso Quantidsde

0t
Especilicrção Técnica: Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira,/ fecho: velcro

Item 16 Nome do Item - Cronômetro Quantidade
06

Especificrção Tecoica: Tipo: progressivo e regressivo

Itein 77 Nome do Item - Biombo Quantidade
06

Especificrçao Tcc cr: Mâterial de confecçâo: aço / ferro piÍtado, rcdízios: possü, tananho:
triplo
Item l8 Noúe do ltem - Negâtoscópio Quartidade

0l
Especifrc!ção Técnica: Tipo: Iâmpada fluorescente/ 2 corpos

Iteo 19 Nome do lteú - Exercitador de Pés e Tomozelo Quantidade
0l

Especilicasáo Téctricr: Deverá ser construido em alumínio fundido, com molas de aço,
correias pam fixação e ser montado sobrc base de madeim. Especificar: não

Item 20 Nome do ltem - Rarnpa com degraus Qurrtidsde
01

4
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Item 2l Nome do ltem - Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico
(Ambu)

Quantidade
02

Especilicaçilo Técnicâ: Reservatódo; possü, material de confecção: silicone, aplicação:

infaaül
Iten 22 Nome do Iteú - Aparclho para Fisioterapia por Ondas

ü[tas
Quantidade

0l
OspecilicaÉo Tecnicâ: Modo de operação: continuo e pulmdo/ aaalógico

Item23 Nome do ltem - Laítema Clínica Quautidade
04

Especifcâção TecÉica: Tipo: LED

IteÍJ 24 Noúe do Item - Tábua de Propriocepção Quantidadea
Especificâção Técnicâ: Matedal de coDfecção: úadeim com piso antiderrapante

Item 25 Nome do Item - Elevador para T.ansposição de Leito Quantidade
02

@ ôu alumínio, composi çáo: ate 2oo

kg/elétÍico
Item 26 Noúe do Item - Goniômetro Quantidade

03

Especilicaçáo Tócnicr: Material de coúfec.ção: aço inoúdável

Iten27 Nome do Item - Glicosímetro Quantidade
03

Item 28 Nome do Item - Esfigmomanômetro Adulto Quantidade
10

@ão: teaido em algodão, bmçadeira/ fecho: velcro

Itcm 29 Noúe do Item - Prcno-supinador Quantidade
03

f"p""ifi"açeo :fé"oi".: Proío-supinadoÍ, exercitador rolo e rotor de puoho, parâ exercícios de

Fono-supirEçâo e flexo-extensão de puoho, montado em um suporte de madeira para ser fixado

na parede, rolo em estutum de madeira com regulagem de resistência rotor em estlutula

-"tálica, "o- empunhadeim de madeim com resistêlcia regulável, medidas apoximadas

0,70x0, I 5x0, t 9m. Especificar: sim
Item 30 Nome do Itertr - Caro maca SimPles Quantidade

02

l, suPorte de soro/colchonete:
possui/ possui, grades latemis: possui

Item 3l Nome do Item - Aparelho de luz Inftavermelho Quantidade
t2 M
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Especificação Técnicr: Tipo: portiitil, supoÍc com rodízios: possü, iluminação: 150 w

Item 32 NoEe do Item - MaÍelo de Reflexo Quantidade
l0

Espccificação Técricâ: MâteÍial de confàcção: aço inoxidável

Itcln 33 Nome do ltem - Cúna Elástica Proprioceptiva Quantid.de
03

Especificação Técnica: Cama elástica com 32 molas e estrutura tubular em aço pintado com
trâtamento anti-feruginoso. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de
balanço. Proteção lateral em courvin. 06 p€s com ponteims de borracha anti-derrapânte.
Capacidâde suDoúivel de no mínimo 120 kg. Especificar: sim
Item 34 NoEe do ltem - Cicloergômetro Quatrtidade

02
Especificrçâo Tccnica: Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir painel com display em
LCD e módulo eletrônico com no mínimo âs seguintes funções: velocidade, tempo, distânci4
calorias. Monitor cardiaco com sensor do tipo Hand Grip; Sistema magÍrético de carga com tro
mínimo 08 níveis de regulagem; Capacidâde de rc mínimo 120 Kgj Suporte e apoio para as
mãos com empuúadura emborrachada; Compartimento para garrafa d água; Estnrtur"a em aço
com pintura elehostiitica com alta resistência à corrosão; Assento e eúcosto ergonômicos e

confeccionados em material imperme.ável com regulagem de distáncia dos pedâisi Cinta para
fixação do pé no pedal. A alimentação elétrica será definida pela entidadç soliçitante.
Especificar: sim
Item 35 Nome do ltetn . Exerçitador de Mãos e Dedos Quantidade

05
Especilicição Técnicr: Construído em plástico de alta rcsistênci4 com capacidade de
acondicionamento e trabalho isolado em mola hdividual para cada dedo ou de modo global.
com resistêÍrcia de 5.0 lbs - 3,2 kg. especificar: sim
Item 36 NoEe do ltem - EsfigmomaDômetro Iúfantil Quantidade

0t

Item 37 Nohe do ltem - Foco refletor aÍnbulatorial Quantidade
0l

EspeciÍicrção Técnics: IluÍninação: led, haste: flexível

Item 38 Nome do ltem - Aspimdor de Secreções Elétrico Móvel Qustrtidrde
0l

Especificação Tócnici: Capacidade: de 6 a 10 litros, válvula de sl-gurcnça: possui, suporte
com rodizios: possui, frasco: termopÍiístico/vidro
IterD 39 Nooe do Ítem - Otoscópio Simples Qu8ntidrde

03
Especilicrção TécÍica: Iluminação: Iluminação diÍeta / halógena - xeno4 composição: 5 a
l0 espéculos reutiliáveis
Item 40 Nome do Itoú - Estimúador Neuro-MusculaÍ Quantidade

0l \ve
6
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7

Especifrcação Técnica: Eqúpamento digital, microprocessado com no mínimo 2 camis. Deve
oferecer no míoimo as correDtes TENS, FES, Corrente Russa, Interferencial. Deve possuir
sistema de segurança para emissão das coÍentes no paciente e memória de dados. Deve
acompaohar o eqúpameoto os seguintes acessóios: no mínimo 02 cabos para aplicação, cabo
de força, no mínimo 04 eletÍodos de bomacha. Especificar: sim
IteE 4l Nome do Item - Balança Antropométrica Infantil Quantidade

01
Especificação TécDica: Modo de operação: digital

Iteú 42 Nome do IÍeú - Cargorra de Equilíbrio Quantidade
04

Especificação Técnica: Material de confecçâo: madeira com piso ânúderrapaÍrte

Item 43 Nome do Item Bicicleta ErgométÍica Vertical Quantidade
02

Especilicrção Técnica: FuÍ4ões mínimas no paioel: display com informaçôes de rprll tempo,
velocidade, distáncia, púso e calorias. programas: mínimo de 8 pogramas pre-defiaidos, com
regulagem de esforço. sensor cardíaco: hand glip. eqúpametrto eletromagDétic,o. assento com
ajuste de alturq pedais com cinta para os pés. guidão ergonôúiso e emborachado. peso do
usuário de no mínimo 120 kg. alimentaçâo elétrica a ser definida pela entidade
soücitaate.especiicar: sim
Item 44 Nome do Item - Esteira Ergométrica Quantidade

02
EspeciÍiceção Técnicâ: Esteira ergoúétrica par"a exercícios de rcabilitação ffsica- motor de no
mÍnimo 2.0 hp, silencioso; inclinação eletrônica com elevação de l5oZ; velocidade de no
mínimo 12 km/h; sensor de batimeoto cffdíaco hand grip; lona com medidas aproximadas de:
120 x 38 cm; monitor de lcd; mínimo de 5 programas auton&íticos de velocidade e inclinação;
fimções do painel: tempo, distiiacia, velocidade, calorias e batimento cardiaco. peso suportado
de no mínimo 120 kg. alimentação elétdca a ser defirida pela entidade solicitante. Especificar:
sim
Item 45 Nome do Item - Mesâ de Exames Quantidade

01
Especilicaçío Técnicâ: Material de coofecção: aço inoúúável, posição do leito: móvel,
aoesúrio(s): suporte pam papel

Itcm 46 Nomedoltem BarquetaDobnível Quântidade
o4

Especifrcâção TécÍica: Material de confecção: aço / fero pintado

Item 47 Nome do ltem Armário Vitrine Quantidade
02

f,specificação Técnicâ: Núúoero de portas: 02 portas, mateiial de coÍfecçâo: aço / ferro
pintado. laterais de vidro: possú
Item 48 Nome do Item Mesa de Reunião Quantidade

01
llspecificação Técnica: Matcrial de confecçâo: madeira./ mdp/ mdf/ similzr, tipo: redonda de
r,20 d
Item 49 Noúe do Item - Mesa de Escút&io Quântidade
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Especilicaçâo Técnica: Composição: simples, material de confecção: madeira/ mdp/ mdí
simiLar, saYetas: 02
Item 50 Noúe do Item - Arúiário Quantidade

02
Especitrcaçio Técnica: DimensõeV Fateleiras: attura de 180 a 210 cm x largura de 70 a I l0
cm / 04, material de coúfecção: aço, capacidade por prateleira: 50 kg
Item 51 Nome do Item Aparelho de DVD Quantidade

02

Especificação Técnica: Controle remoto: possui, portas: usb, rcpÍodução: dvd/cd/cd-
r/vcd/svcd./dvcd/ipe/mp3
Item 52 Nome do Item - Bebedowo/ Purificador Refiigerado Quantidade

03

Especilicação Técnica: Tipo: pressão coluna simples

Item 53 Nome do Item - Ar Condicionado Quântidâde
06

Especificaçâo Técnica: Capacidade: 9.000 a 12.000 btus, tipo: spli! firnçâo: quente e frio

Item 54 Nome do Item - Fomo de Microondas Quântidâde
04

Especilicaçío Técnicâ: Capacidade: de 20 a 30 libos

Item 55 Nome do Item - Geladeira/Reftigemdor Quantirladea
Especilicaçáo Tecnica: Capacidade: de 250 a 299

Item 56 Nome do Item - Tclevisor Quantidade
05

Especifcrção Técrica: tamaúo da tela: de 42 até 50, ftúl hd; nâo, ent"ada: hdmi, tipo: led,
conversor disital: Dossú. Dorta: usb
Item 57 Nome do Item - Telefone Quantidâde

04

Eryecitrcação Técnica: Idenírtrcador de chaoadas: não possui, seo€tária eletônica: possú,
tiDo: sem fio
Item 58 Nome do Item Projetol Multimídia @atashow) Quantidade

03

Especificaçâo Técnica: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuil

tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; rcsolução mínima naüva de 1024

x 768 e compaÍibilidade 16:9; deve possuir inteÍfaces de comunicaçâo, §endo 01 (uma) vga e

01 (uma) hdmi; dwe possuir entrada usb; luminosidade míoima de 2500 lumens; alto-falatrte
i tegrâdo no projetor com o minimo de 1w de potêtrci4 alimeatação aúomá,tica 1OO-12O'J,220-

240v; cotrtrole remoto ir, cabo de alimentação, çabo vga; manual do usuírio; suporh
apresentáções a partir de rmr pen-drive direto Êo Eojetor (sem o uso de pc) o eqúpamedo
deveni ser novo, sem uso, rcforma ou reco[dicionamonto; garantía úínima de 12 úeses.

Especificar: não
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Item 59 Nome do Item - Tel,a de Projeção QüiÊtidâde
03

Especificação Técnica: deve estar em ürha de produção pelo fabricante; tela projeção com
tripé retráül manual; área üsual de apoximadameate 1,80 x 1"80 m (+ ou - 107o); deveá
possuir estojo em alumínio com pintua eletrostática resistente a riscos e coÍosões; possúr
poste centml com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada
acim4 deveú possuir superffcie de projeção do tipo matte white Oranco opaco) ou similar, que
permita ganho de brilho; possuir bordas petas que permita enquadrameoto da imagem; o
eqúpameíto deveú ser novo, semuso, reforma ou recondicioDaÍreíto; garantia mínima de 12
meses. EsDecificar: não
Itêm 60 Nome do Item - Computador Portátil (Notebook) Quantidade

04
Especific!çio Técnica: Especificação mínima: que esteja eú liDha de piodução pelo
fabdcante; computador portítil (notebook) com processador no míúno ilrtsl core i5 ou amd
a10 ou similar; I (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; rmidade
combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; memória mm de 08 (oito) gigab)'tes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cad4 do tipo sdram ddr4 2.133 mlz ou
superior; tela lcd de 14 ou 15 polegadâs witlesqeen, suportar rcsolugâo 1.600 x 900 pixels;
teclado deverá contgr todos os caracteÍes da língua portuguesq inclusive ç e acentos, nas
mesmas posições do teclado pa&ão ótr12; mouse touchpad com 02 (dois) botões htegrados;
mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (sooll); interfaces de rede 10/100/1000
conector rj-45 frrnea e wifi padrão ieee 802. I 1 a/b/g/n; sistema operacional windows 1 0 pro (64
bits)q bateria rccaregávet do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) cául.as; fonle e)dema
automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 0l (uma) hdmi ou display
port e 01 (uma) vg4 leitor de cartão; webcam firlI hd (1080p); devn4 viÍ âcompaúhado de
Ealeta do tipo acolchoada para trâúsporte e acondicioaametrto do eqúpamento; o eqüpamento
deverá ser novo, sem uso, refonna ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Especificar:
não
Ilem 61 Nome do Item - Tablet 10 polegadas Quanúdade

11

Especificâção Técnicâ: Tablet Android 6.0 ou superio4 Tela de no mínimo 10 polegadas;
Prccessâdor no minímo Quad Core de 1,3 GlIz ou similar; Amàzenamento intemo de ío
mínimo I 6 GB; Câmera traseira de no mÍnimo 5MP ou superior e a Aontal de no mlnimo I .3MP
ou suDerior: Possui USB" Witr e 4G. EsDecificar: não.
Item 62 Nome do Item - Impressora Laser Mulüfuncional

(copiadora. scamer e fax)
Quântidâde

06
Especificâção Técnica: Especificação mílliÍna que esúeja em linha de produção pelo
fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor morocromático; tipo
mulüfuncional (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
de impressão 30 ppm preto e bmtrco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo meúsal 30.000
práginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces usb, rede eúemet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n ; ftente
e verco automiítico; o produto deverá ser úovo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
sarantia minima de 12 meses: EsDecificar: r1ão

Item 63 Nome do Item - No-Break (Pâm Computador) Quantidâde
02

Especifcação Técnica: Especificação úlnima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão

\,f
\-,4

I
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ealÍada 1151127 D20 vohs (em corlente altemada) com comulação autoÍiátic4 tensão de saída
110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo soliçitade); alarmes audiovisual; bateÍia intema
selad4 autonomia a pleúa caiga mííimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats;
possuir úo mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileito; o produto deveú ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento; gaüntia de 12 meses. EspecificaÍ: não
Item 64 Nome do Item - Computador @esktop-Brásico) Quânlidade

04
Especificação Técnica: Especificação mlnima: que esteja em liúa de produção pelo
fabícante; computador desktop com plocessador no mínimo intel core i3 ou amd alo ou
similar; possuir I (um) disco rígido de 500 gigabyte; memóda üm de 08 (oito) gigab,'tes, em
02 (dois) módúos idênticos de 04 (quato) gigabytes cada, do üpo sdram ddr4 2.133 mhz ou
sr4redor, operando em modalidade dual chaDnel; â placa pripipal d€v€ ter axqútEíüa âlx,
microab<, btx ou microbt! confome padrões estabelecidos e dinrlgados no sítio
wvw.fomfactors.org, organismo que define os padrôes existe es; possuirpelo úenos 01 (um)
slot pci-express 2.0 xl6 ou supedor; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete; o adapatador de üdeo integado deveá ser no mínimo de 01
(um) gigó)te de memóri4 possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou supedor, suportar
monitor estendido, possufu no mfuimo 02 (duas) saídas de údeo, sendo pelo menos 01 (uma)
digital do tipo hdmi, disptay port ou dvi; unidade combinada de gravaçâo de disco ótico cd, dvd
rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, sqoll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rcde 101100/1000 e wifi padrão
ieee 802- I 1 b/g/n; sistema operacional windows 1 0 pro (64 bits); follte compatível e que suporte
toda a confguação eúgida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na veÍical ou
horizontal; todos os eqüpamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gBdaçôes neutras das cores brarca, pr€ta ou ciDza, e mantet o mesmo padrão de cor;
todos os compofleotes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou rccondiciooamentoi
garantia de 12 meses. especificar: não

5.1 - Os eqüpamentos objeto desta cotação devem ser novos, que estejam em linha de produção. Em
hiÉtese alguma será aceito eqúpameuto usado ou recoldicionado.

6. DA GARÂNIIA

6.1. O período de garantia total pam o eqúpamento incluindo reposição de peças, mão-de-obr4
deslocamento de tecnico, ftetg do tÍaDsporte de pades ou p€ças, s€rviço de instalagâo, ou qualquer ônus
voltado a esúe fim, deve ter úrração mínima de 12 meses a contar de sua instalação e do Aceite Técnico do
Eqüpamento.

6.2. Dentro da vigência da garantia, o fome.cedor deve set responsiível por defeitos de fabricaçâo, bem
como desgâstes anormais dos eqúpamentos e ou oate ais pemrEmentes, suas paÍes e acessórios,
obrigando-se a rcssarcir os danos e súsütuir os elementos deêituosos do eqúpamento e/ou material
permanente ou a substituição do eqúpamento em si, se for o caso, sern ônus à Enüdade, mesmo após o
Aceite Técnico e/ou pagamento.

7. DÁ AS§ISIÉNCIA TÉCMCA E MANUTENÇÁO r\\/
\

10
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7.1. O Íbmeççdor deve possuir equipe de assistência técnica ou representação técnica especializada para a
prcstação permanente de serviços de manutenção no Estado de Goiás, com no miáximo a um raio de até 25Q
quilômetros de nossa unidade. comprovada em carta de exclusividade, após o vencimento do píazo de gâmntia, com
qualidade sâtisfatória e mediante remuneração compativel com os valores do mercado aÉs o ve[cimento do prazo
de gaÍanti4 com qualidade satisfatóÍia e mediante Íemuneração compatível com os valores de mercado.

7.2- O fomecedor deve assegurar a prestação dos serviços de manüteoÉo preventiva ou corretiva,
comprometendo - se a Íealizá-la em pÍazo mLiximo definido, a pârtir da dâÍa de recebimento do pedido da
Entidade, assumindo o ônus de úo computar no periodo de garantia os prazos excedentes de manutenção
do equiparnento.

7.3- InforílaÍ Da proposta, os custos de paÍtes e peças, em especial, das pegs de vida útil relativamente
cuÍa ou que estão sujeitas a esterilização, bem como das partes e peças importadas.

7.4. Informar os custos com serviços de assistência tecnica e manutenção prestada durante e após o período

de gâÉntiâ descreveÍldo inclusive, se houver, cu§os como tansporte e estada de técnicos e tmospoÍe de

equipamentos.

7.5. Informar os custos dos insurnos e demais materiais de corsurno necessáúos à realizâção dos
prccedimentos.

8. DO MANUAL DE OPERAÇÃO

A co[katada deverá fomecer à instituição todas as informaçôes técnicas em português, necesslírias e
suficientes para a operação coÍreta e segura do eqúpamento.

9. DO TREINAMENTO

O fomecedor deve garantü o treinamento de operadores na quantidade que a entidade determinar em

contato, para capacití-los quanto ao uso correto e seguo dos eqüpamentos, sem qualquer ônus para
Entidade.

IO. DA INSTALAÇÃO E FT]NCIONÁMENTODOS EQUIPAMENTOS

l0.l 
^ 

propostâ apresentada pelos fomecedores deve conter requisitos minimos de instalâção dos
equipamentos, necessririos para avaliar a adequação das instalações da entidade para seu rccebimento e

funcionamento.

10.2 A instalâsão dos equipamentos deve ser rcalizada pelo fomecedor ou seu .eprcsentante autorizado,
devendo ser iniciada exclusivamente após aprcvação formal dos pÉ-requisitos de instalação e
funciotraÍE[to, emitidos pelo fomecedor.

10.3 O fomecedor ou representaDte autorizado deve efetuar os testes de instalação dos eqúpamentos ou
materiais p€manentes, realizando demotrs'trâgão de seü firncionamento ao responsável tecnico de Eqúpe
Técnica desta Cotação e/ou demais profissionais indicados por ele 

,:,\ , t_\( \çn-
\\
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I 0.4 O fomecedor deve fuformar a aec-essidade de adqürir componentes e acessórios que não aç

os eqúpamentos, necessários ao seu funcionamento e realização dos pÍocedimentos- A inobservância deste
reqüsito conêre à Entidade o dheito de cancelar a Conlratação caso julgue que as aquisiçôes sejam
inviáveis.

1T. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

I l.l. Serão desclassiÍcadas as Fopostas que:
a) Não atendâm às exigências contidas nos itens 3 a 10;
b) ApÍ€senteE descontos excessivos ou manifestações inexequíveis;
c) Ofereçam vantagens ou altemativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda

que cotrtraÍiem no todo ou em parte o presente Termo de Refeéncia;

I1.2 A escolha recaini pela proposta que apresentar, além do melhor preço, maior qualidade memuiada
por requisitos coDo valor técnico, cariiter fi.rncional, compatibilidade com caracterísúcas ambientais,
cu§os paÉ instalação e de utilização, insumos, produtividade, custos de manutenção, localidade de
assistência técnic4 referencias e requisitos similares avaliados sob a responsabilidade da equipe técnica
designada para a execuçào deste convênio.

I1.3. Havendo empale entrc duas ou mâis proposüs s€ná classificada a que apÍes€Ítar melhoÍ lécqica e se
ainda assim permanecer o empâte, a classificação daÍ-se-á por soÍieio Íealizado pela Equipe Tecnica-

1 1.4. Depois de homologad4 esta cotação não podeni ser impugnada.

12. DO INSTURMENTO CONTRATUÁL

l2.l - A assimtura do iDstruÍrento contratual desta Cotação Prévia de Preços com Í|§ empresas
homologadas, dar-s€-á em até 15 (quinze) dias úteis após o respectivo crédito dos recusos financeiros
pelo Ministerio da Saúde na cont& corente desta Convenente.

13. DO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERJAIS PERMANENTE§

l3.l - A cootatada faná a enaega do (s) eqüpamento (s) €/ou material (is) peimanente(s) em aré 60
(sessenta) dias da assinahrra do inshumento contratual, no endereço desta Entidade cantratante.

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corente específica ioformada pela
contratada, preferencialmeote na Caixa Econômica Federal, mediaote a etrtega dos Equipamentos ou
Materiais Permanentesjrmtâmente com a Nota Fiscal com o úúmero do convenio, em até 8 (oito) dias úteis
contados do Aceite Técnico.

14.2 - O aceite técnico seá ernitido pelo responsável técnico indicado na portaria de designação da eqúpe
técnica de cotaçâo, atestando o rccebimento, instalação e funcionamento, colocação do equipamento em

Pleoas condições de uso 
,.ari.
X,
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15. DO RECTJRSO FINÂNCEIRO

15.1 - Os recuÍsos financeiros para as despesas descritas neste Edital, corÍerâo por coDta do Convêtrio

SICOIW tr' 853197/2017 firmado etrtre o Ministério da Saúde e a Associação dos Deficieútes Físicos do
Estado de Goirás, sendo que os Ísctrrsos financeiros serão disponibilizados na conta bancária desta

Entidade, após a aprovação do Processo de Compra pela ConcedeÍrte.

16. DA EMISSÃO DA NOTA Í'ISCAL

16.1. A contratada devená fazer co6taÍ o Dúmero de convênio 8531972017, nas notas fiscais emitidas

corforme prevê a Subcláusula Décima Quart4 da Cláusula Oitava - Da Execução Das Despesas' do

Convênio supracitado.

17. DAS DrSPO$ÇÕES GERÂIS

I 7. I . A qualquer tempo pode ser revogada a co[tratação da emprcsa que deixar de satisfazer as eügências

estabelecidas nesto Edital e aos padrões de qualidade adotados pela Entidade.

17.2. O pÍoponente selecionado é responúvel, eE qualquer época, peta fidelidade e pela legiúmidade das

informações constanles lros documentos aprcsentadas, podendo ser cancelado o credenciamento da

empresa se verificada alguma irregularidade na documentâção ou tras infoÍmações apresentadas.

17.3- A participação no processo de seleção importa na aceitação intçgal e iretraüivel das normas conüdas

neste Edital.

l7-4- A Entidade podení revogar ou anular a pÍes€nte cotação, €m decisão motivada, sem que caiba

qualquer indenização aos candidatos.

17.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Entidade.

Goiânia-Go,25 de setemhp de 2019.

Associaçâo dos DeficieDtes Físicos do Estldo de Goiás.


