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ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - O V G

GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

PROCESSO Nº 202100058004764/2021
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 085 /2021-GGI

 

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249,
Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo de Referência
apresentar as especificações para a contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito abaixo, de acordo com a legislação específica vigente.

A contratação será regida pelo Regulamento PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, importações E ALIENAÇÕES – NORMA E
PROCEDIMENTO – NP Nº. 005 de 15 de janeiro de 2021 disponível no site da OVG h�p://www.ovg.org.br e demais condições estabelecidas neste Termo.

 

1. DO OBJETO

 

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomés�cos para as unidades da OVG e SEDE.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

 

2.1. Jus�ficamos as aquisições dos eletrodomés�cos em atendimentos as necessidades das unidades e SEDE, para subs�tuir os já existentes em razão do tempo
de uso que se encontram danificados e ampliação de novos espaços com novas a�vidades. Salientamos que além da ampliação será implantado as oficinas de
culinária no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro e implementação das cozinhas terapêu�cas nas unidades de idosos resultando na qualificação do
adolescente e jovem no mercado de trabalho e na convivência e fortalecimento de vínculos entre os idosos respec�vamente.

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO OBJETO

 

3.1.

ITEM DESCRIÇÃO UN  QUANT.

1

Balança digital antropométrica, Capacidade aproximada 200kg, Modelo digital, bivolt, Plataforma aproximada: 40 x 40 cm, Altura do
piso até o topo do equipamento: 100 cm, Piso/tapete an�derrapante e removível para limpeza, Régua antropométrica: em tubo de
aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrá�l em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação
de 0,5cm, Cabeçote da régua antropométrica em plás�co ABS injetado, com desenho ergonômico, Display: LED vermelho com 6
dígitos de alta visibilidade, Garan�a 18 meses, Divisões 100g. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 1

2

Balança digital eletrônica até 10kg cozinha, Capacidade: Até 10 kg, Graduação de 1 em 1 grama, Equipado com um sistema de alta
precisão de calibragem, Sistema de tara Função para pesar em gramas ou onça (OZ), Visor de cristal líquido LCD, desliga
automa�camente após o uso, Alimentação: duas pilhas AA (incluídas) Indica quando as pilhas precisam ser trocadas, Peso da
balança: 360 gramas, Dimensões aproximadas da balança: Diâmetro do prato 14,5 cm - 16 largura cm x 3,5 cm altura x 24 cm
comprimento. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 8

3

Balança eletrônica 20 kg, Equipamento Digital, Bivolt automá�co, Capacidade máxima de 20kg, Divisão máxima de 2g, Display duplo
em LCD, Dotado de sensor de estabilidade, Alimentação: 7,5v 0,5A, fonte externa (inclusa), Bateria: Inclusa, Tempo de autonomia da
bateria: 210 horas, Consumo máximo: 10 wa�s, Pés reguláveis, Prato em aço inoxidável, Dimensões aproximadas:  20 cm x  34 cm x
35 cm, Peso: 4 Kg. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 3

4
Batedeira Planetária, 12 velocidades, capacidade de 5 litros, 750 w inox, Voltagem  220 Volts, Tipo de fonte de energia, Não aplicável,
Funciona com baterias  Não, Tipo de material Plás�co, Potencia 750W, Dimensões do produto 25.5 x 40 x 36.5 cm; 5.7 Quilogramas.
garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 12

5

Cafeteira industrial, Tensão 220V; capacidade para 6 litros; com tampa; bojos em aço inoxidável; material apropriado para contato
com alimentos e bebidas; pés com sapatas an�derrapantes; pingadeira removível; torneiras com visor de nível para água e café;
resistência tubular e termostato regulável de 20ºC a 120ºC; sistema de aquecimento em banho-maria; com vareta para limpeza das
torneiras; garan�a do fabricante de, no mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

unid 2

6 Expositor refrigerado ver�cal, Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos) Unid. 1
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litros; controle de temperatura; mínimo 3 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis e inclináveis; iluminação interna em LED, com
interruptor; pés reguláveis; porta em vidro duplo temperado baixo emissivo com fechamento automá�co e magne�zado; garan�a
do fabricante de no mínimo 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

7
Extrator de suco industrial em inox, câmara em alumínio, Corpo em aço inox, Bivolt, acompanha copo coletor, peneira e tampa, Com
protetor de respingos, Potência nominal 400w, Motor de 0,5cv, Com peças para extração de suco de limão e de laranja, Rotação
1750 rpm e Dimensões aproximadas: 425 x 245 x 210 mm. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 1

8

Ferro a vapor 220v, Base grande com reves�mento Ceramic Plus que desliza melhor e evita o excesso de brilho em tecidos mais
delicados, Spray frontal para umedecer as rugas mais resistentes, Vapor ver�cal para �rar pequenos amassados das roupas
penduradas em cabides, Seletor com controle de temperatura, permi�ndo o ajuste ideal para cada �po de tecido, Ponta afunilada
para melhor alcance de áreas com botões e golas, Poupa botões em toda a lateral do ferro, Sistema autolimpante automá�co, Ajuste
da intensidade de vapor para passar com muito mais facilidade, Empunhadura anatômica e an� deslizante, Lâmpada piloto, Seletor
de temperatura e botões de vapor e spray cromados, Borrachas de apoio do ferro na ver�cal para evitar o deslizamento, Cabo de 2
metros com giro 360°, Potência 1200w, Voltagem 220v. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 1

9 ferros de passar roupa a seco, potência aproximada de 1200 wats, Cabo anatômico com giro 360°, com seletor de temperatura, com
indicador de tecido, voltagem de 220v. Und. 2

10
Fogão industrial a gás com 2 bocas, Baixa pressão; 2 bocas (queimadores) duplas em linha; grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil
9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja coletora de resíduos em aço inox; garan�a do fabricante de, no mínimo, 12 meses;
cer�ficado pelo Inmetro.

Unid. 1

11
Fogão industrial a gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha; grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil
9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja coletora de resíduos em aço inox; garan�a do fabricante de, no mínimo, 12 meses;
cer�ficado pelo Inmetro.

Unid. 3

12
Fogão Industrial profissional 4 bocas 30x30, 02 queimadores duplos 140mm e 02 simples 100mm, grelhas em ferro fundido
30X30CM (06 dedos), pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, Medidas do fogão montado: Altura:
80 cm, Largura: 79 cm, Profundidade: 88 cm. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 2

13

Forno a gás de 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás, �po de Gás: GLP, Capacidade: 107L, Baixa Pressão: Sim, Indicação de Uso:
Semi Industrial, Material: Aço esmaltado, Material Puxador: Metal, Material Pedestal: Aço, Acabamento: Pintura eletrostá�ca a pó,
Acabamento Interno: Esmaltado a fogo, Easy Clean: Sim, Potência Queimador: 3200kW, Porta: Parada intermediária, Quan�dade de
Grades: 2, Níveis de altura da grade: 3 Níveis de temperatura: 180 a 300 graus, Possui Pedestal: Sim, Dimensões internas
aproximadas: 29 x 52,5 x 71 cm (A x L x P), Conteúdo da embalagem: 1 Forno, 1 Pedestal, 1 Manual, Dimensões  do produto
aproximadas: 132 x 63 x 81cm (A x L x P), Informações Adicionais: Possui três níveis de altura. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado
pelo Inmetro.

Und. 2

14

 FORNO MICROONDAS INDUSTRIAIS, com as seguintes caracterís�cas: Potência de 900w, Display digital, dimensões: 59.5cm de
largura, 45.5cm de altura, 54.5cm de profundidade, Possui bloqueio de segurança, Inclui acessórios, com descongelamento
automá�co por peso, modo rápido de descongelamento por tempo. 
Sua eficiência energé�ca é de C

Unid. 2

15

FREEZER HORIZONTAL– Capacidade aproximada 400 LITROS, 220 v, Branco, Contendo dreno, frontal de descongelamento, Dotados
de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, Fabricado com caixa interna e tampas em aço zincado, duas portas, Medidas
aproximadas: 92x130x77, Fechadura com chaves, Funções: Congelamento ou refrigeração, Controle de temperatura externo,
Temperatura mínima/máxima: 0ºC a -18ºC, Garan�a mínima 12 meses

Und. 3

16

Freezer horizontal, 220v, capacidade para aproximadamente 300 litros, contendo dreno frontal de descongelamento, dotados de pés
com rodízios para facilitar sua movimentação, Reves�mento interno e externo em Aço pré-pintado, preferencialmente na cor
branca, uma porta, controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: -16ºC a -20ºC, Garan�a mínima 12 meses,
classificação energé�ca A.

Und. 2

17
Freezer horizontal, Tensão 220V; cor branca; 02 (duas) portas; frost free; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 500
(quinhentos) litros; controle de temperatura; interior com liga metálica de alta resistência à corrosão; puxadores ergonômicos com
fechadura; pés com rodízios reforçados; dreno de degelo; garan�a do fabricante de, no mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Unid. 2

18
Geladeira / Refrigerador, Frost Free, Capacidade aproximada: 550 L, Prateleiras Removíveis: Sim, freezer superior, Recipiente para
Guardar Gelo: Sim, Painel de Controle: Display Touch Screen, Recursos: Side Inverse, Painel de controle com funções exclusivas,
Dimensões aproximadas (LxAxP): 82,9 x 190 x 75 cm. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und.

 

4

 

19 Liquidificador de aproximadamente 3 litros, 12 Velocidades, Potência: 1200W - Material da Base: Plás�co, Material de composição
Jarra: TRITAN- 12 Velocidades + Pulsar, 6 Lâminas Removíveis, Comprimento do Cabo de Alimentação -80 cm. Und. 12

20 Liquidificador industrial – Capacidade aproximada 04 litros, em aço inox, Voltagem:  220V, Motor: 1/2 cv, Conjunto mancal/hélice em
aço inoxidável, Base em ABS, Potência: 900W, Copo monobloco sem soldas, Base em ABS, Garan�a mínima 06 meses Und. 3

21

Liquidificador industrial – capacidade mínima de 1,5 litros, em aço inox, Voltagem:  220V, Potência: 900W, Motor: 1/2 cv, Conjunto
mancal/hélice em aço inoxidável, Copo monobloco sem soldas, Base em ABS, Garan�a mínima 06 meses, Frequência: 50-60 Hz;
Rotação: 18000 RPM; Sistema de encaixe sextavado do eixo, Dimensões (AxLxP): 40 x 21 x 19 cm. garan�a mínimo, 12 meses;
cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 1

22

Máquina de lavar roupas aproximadamente 12 kg, Potência 580W - Níveis de água: 4 - Ciclos: 12 - Molho: Longo e Curto / Com
dispenser de amaciante / Centrifugação de 750 RPM / Cesto Inox com base de plás�ca, Tampa em Vidro temperado e ABS ou HIPS,
Funções: Agitação delicada Turbo Lavagem, Ciclo Rápido, Seleção por cor de roupa, Molho, Lava, Diluição An�-mancha, Centrifuga.
garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 4

23

Microondas, capacidade aproximada 30 litros com reves�mento easyclean  220v, Dimensões Produto aproximadas - cm (AxLxP) 35,4
x 60 x 47,7, Potência (W) 850, Consumo (KW/h) 1,35, Termostato Sim, Voltagem 220V, Eficiência Energé�ca A, Painel Touchscreen,
Peso Aproximado do Produto (Kg) 12,8, Tipo de Fogão Elétrico, Acendimento Automá�co. garan�a mínimo, 12 meses; cer�ficado
pelo Inmetro.

Und. 4
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24 RECHAUD PARA COMIDA, Material Aço Inox e Vidro. Tipo de tampa removível. Formato Redonda 
Conteúdo da Embalagem: 1 Panela 8 litros - 1 Tampa  - 1 Placa difusora  -1 Suporte  - 1 Queimador  - 1 Bandeja. garan�a mínimo, 12
meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Und. 3

25

Refresqueira dupla, Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros, sendo 2 (dois) depósitos de 15 (quinze) litros cada e ambos com
tampa; gás R134a, inofensivo à camada de ozônio; depósito em policarbonato cristal injetado higiênico e resistente a impacto;
sistema de agitação com pás de alta resistência (apropriado para bebidas de maior ou menor densidade); evaporador em aço inox;
torneiras em policarbonato injetado totalmente desmontáveis e de fácil higienização; termostato de temperatura regulável; sistema
de refrigeração balanceado; gabinete em aço inox  com acabamento escovado; pingadeira removível; pés an�derrapantes; garan�a
do fabricante de, no mínimo, 12 meses; cer�ficado pelo Inmetro

unid 2

26

Refrigerador industrial/geladeira comercial

Geladeira comercial 04 portas, Reves�mento em aço inox , Portas com fechamento automá�co, Termômetro digital, Controlador
eletrônico digital de temperatura, Degelo automá�co, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, Reves�mento interno em
inox ou aço galvanizado, Capacidade aproximada 900 litros , Temperatura 0 a 7°C, Voltagem:  220V, Garan�a mínima 01 ano

Unid. 1

27

Refrigerador industrial/geladeira comercial 
Geladeira comercial 06 portas, Reves�mento em aço inox, Portas com fechamento automá�co 
Termômetro digital, Controlador eletrônico digital de temperatura, Degelo automá�co 
Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, Reves�mento interno em inox ou aço galvanizado, Capacidade aproximada 1500
litros, Temperatura 0 a 7°C, Voltagem:  220V, Garan�a mínima 01 ano

Und. 1

28

SMART TV de aproximadamente 50 polegadas-                                                                                

Consumo (KW/h)     130W; Tipo de TV   Smart TV; Tecnologia da Tela LED; Monitor Ultra HD 4k; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de
Atualização com Tecnologia 120Hz; Quan�dade de entradas USB 2;

Quan�dade de entradas HDMI 3; Outras Conexões   1 Entrada RF; Wi-Fi Integrado; Conversor Digital Integrado; PIP (Picture in
Picture); Timer On/Off; Sleep Timer; Closed Cap�on; Potência do Áudio (RMS)        20W;   Wi-Fi integrado; Dimensões do produto
aproximado - cm (AxLxP)70,8 x 1021 x 23,2; Peso liq. aproximado do produto (Kg)12.5kg

Und. 3

29
Ven�lador de coluna, Tensão 220V ou bivolt; altura regulável entre 1,20m e 1,75m; inclinação regulável; hélices em plás�co e grade
em metal; 60 cm de diâmetro; oscilante; pintura eletrostá�ca; controle de velocidade; garan�a do fabricante de, no mínimo, 12
meses; cer�ficado pelo Inmetro.

Unid. 6

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

 

4.1. Poderão par�cipar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de a�vidade guarde per�nência e compa�bilidade
com o objeto pretendido e deverá apresentar:

4.1.1. Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

4.1.2. Prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante cer�dão conjunta de débitos rela�vos a tributos federais e da dívida a�va da união, que
abranja inclusive a regularidade rela�va às contribuições previdenciárias e sociais.

4.1.3. Prova de regularidade para com a fazenda estadual de Goiás, mediante cer�dão nega�va de débitos rela�vos aos tributos estaduais.

4.1.4. Prova de regularidade rela�va ao fundo de garan�a por tempo de serviço – FGTS, através da apresentação do cer�ficado de regularidade do FGTS – CRF.

4.1.5. Prova de regularidade com a Jus�ça do Trabalho – CNDT.

4.1.6. Prova de regularidade para com a fazenda municipal do tomador ou da sede do fornecedor, mediante cer�dão nega�va de débitos rela�vos aos tributos
municipais, no caso de obras e serviços.

4.2.  Admi�r-se-á como válida a cer�dão posi�va com efeito de nega�va.

4.3. Os par�cipantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas no Termo de Referência, rela�vas ao produto ou serviço oferecido,
como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou garan�a, manual de instalação, caracterís�cas especiais de funcionamento ou
prestação do serviço, etc.

4.4. As empresas interessadas em par�cipar da presente contratação deverão fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente
com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a subs�tuição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em
conformidade com as referidas especificações.

4.5. Não será admi�do neste processo a par�cipação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
em liquidação.

4.6. Não será admi�do neste processo a par�cipação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório
na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no
encaminhamento da proposta comercial.

 

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

 

5.1. As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:

5.1.1. Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico (e-mail);

5.1.2. Apresentar a descrição detalhada dos produtos/serviços, com o correspondente valor unitário e total;

5.1.3. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços.

5.1.4. Indicar a marca/fabricante do objeto ofertado.

5.1.5. Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de vigência da contratação, apresentando preços correntes de mercado, sem
quaisquer acréscimos de custos financeiros e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
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5.1.6. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional, com somente duas casas decimais após a vírgula.

5.2. Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Termo de Referência.

5.3. A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores inexequíveis.

5.4 A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico do equipamento, folders dos produtos para que a equipe técnica de cada unidade, Coordenação e
Gerência solicitante,  possa avaliar os produtos e sua obje�vidade com o objeto solicitado.

6. DO TIPO DO JULGAMENTO

 

6.1 Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.

 

7. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

 

7.1. Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as
condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

7.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais e quan�dades abaixo:

 

Centro de Idosos Vila Vida - CIVV
Rua 267 com a 270-A, Setor Coimbra – Goiânia-Go/ contato: 3201-9542/ 9541

Coordenadora: Laila Angélica Melo

ITEM DESCRIÇÃO

3 BALANÇA DIGITAL COMPACTA PARA COZINHA 
Capacidade: 20 kg;

24 RECHAUD PARA COMIDA, Material Aço Inox e Vidro. Tipo de tampa removível. Formato Redonda

28 SMART TV de aproximadamente 50 polegadas                                                                                

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA – CISF:
End.: Alameda do Contorno, nº 3.093 – Jardim Bela Vista – Goiânia-Go
Fone: 3201-9608/ 9610, Coordenadora: Cecília Caetano da Rocha Lima

16 Freezer horizontal, 220v, capacidade para aproximadamente 300 litros,

18 Geladeira / Refrigerador Frost Free, capacidade aproximada 550 L,

CASA DO INTERIOR – CIGO:
End.: Rua R-3, nº 120 – Setor Oeste – Goiânia – Go - Contato: 3201-9530/ 9522/ 9504 - Coordenadora: Andrea Maria Mendes C. A. Cou�nho

15 FREEZER HORIZONTAL–  Capacidade aproximada 400 LITROS.

16 Freezer horizontal, 220v, capacidade para aproximadamente 300 litros,

27 Refrigerador industrial/geladeira comercial, Geladeira comercial 06 portas, 

23 microondas, Voltagem:  220V, Capacidade aproximada 30 litros,

21 Liquidificador industrial – em aço inox, Capacidade mínima 1,5 litros,

Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – CSDGB:
Rua Benjamin Constant, nº 822 – Setor Campinas – Goiânia- Go

Contato: 3201-9501/ 9502/ 9506, Coordenadora: Malba Parreira de Castro

26 Refrigerador industrial/geladeira comercial, Geladeira comercial 04 portas,

7 Extrator de suco industrial em inox, Câmara em alumínio, Corpo em aço inox, Bivolt,

23 microondas, Voltagem:  220V, Capacidade aproximada 30 litros.

20 Liquidificador industrial – 04 litros, industrial em aço inox,

1 Balança digital antropométrica, Modelo digital, Capacidade aproximada  200kg, bivolt, Plataforma: 40 x 40 cm,

3 Balança eletrônica Capacidade máxima de 20 kg

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO: CATF
End.: Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo/ Fone:3201-6951/ 6955, Coordenadora: Leidyanna G. De Aguiar Tomé

15 Freezer horizontal 2 tampas 400 litros dupla ação, BRANCO

20 Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros,

19 Liquidificador 1200w - aproximadamente 3 litros, 12 Velocidades, Potência: 1200W -

23 Microondas, aproximadamente 30 litros com reves�mento easyclean  220 v

12 Fogão Industrial profissional 4 bocas 30x30, 02 queimadores duplos
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13 Forno a gás de aproximadamente 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás

4 Batedeira Planetária 12 velocidades, aproximadamente 750 w inox, Voltagem  220 Volts, capacidade de 5 litros

2 Balança digital eletrônica até 10kg cozinha,

8 Ferro a vapor Ceramic Plus 220v, Base grande com reves�mento

22 Maquina de lavar roupas aproximadamente 12 kg, Potência 580W -

ESPAÇO BEM VIVER II
Avenida Contorno esq. com Rua 44, Setor Norte Ferroviário – Goiânia-GO

Fone: 3201-9701 - Coordenadora: Lariza Valoes Carvalho

28 Smart TV LED 50'' UHD 4K  50UN7310PSC Wi-fi, Bluetooh, HDR,

18 Geladeira / Refrigerador capacidade de aproximadamente 550 Litros Frost Free, freezer superior,

22 Lavadora de Roupas aproximadamente 12kg, 10 Programas de Lavagem, Easy Clean, Branco

ESPAÇO BEM VIVER I
Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Moraes– Goiânia – GO

28 Smart TV LED aproximadamente 50'' UHD 4K , Recursos de Vídeos: Real 4K, Quad Core Processor, FILMMAKER MODETM, HGiG,

22 Lavadora de Roupas aproximadamente 12kg, 10 Programas de Lavagem, Easy Clean, Branco

18 Geladeira / Refrigerador 550 Litros Frost Free, Consumo: 72,7 kW/h,

CPRO- Coordenação de Produção
Avenida Contorno esq. com Rua 44, Setor Norte Ferroviário – Goiânia-GO,

Fone: 3201-9700, Coordenadora: Lilia Maria Paes Jorge Santos

22 Máquina de lavar, capacidade aproximada - 12kg,

9 ferros de passar roupa a seco, potência aproximada de 1200 wa s,

GAD/CCP
Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO.

Gerente: Fabrício Mariano da Silva
Coordenadora: Maissum Rajeh Omar

14  FORNOS MICROONDAS INDUSTRIAIS, com as seguintes caracterís�cas: Potência de 900w, Display digital.

 
GECEV/CCP

Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO.
Gerente: Mariane Aquino Caetano em conjunto com a Coordenação de Controle Patrimonial Maissum Rajeh Omar

17 Freezer horizontal, Tensão 220V; cor branca; 02 (duas) portas; frost free; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 500 (quinhentos) litros;

6 Expositor refrigerado ver�cal, Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos) litros;

10 Fogão industrial à gás com 2 bocas, Baixa pressão; 2 bocas (queimadores) duplas em linha;

11 Fogão industrial à gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha;

29 Ven�lador de coluna, Tensão 220V ou bivolt; altura regulável entre 1,20m e 1,75m; inclinação regulável;

25 Refresqueira dupla, Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros,

5 Cafeteira industrial, Tensão 220V; capacidade para 6 litros;

 

7.3. Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de
origem �sica ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não recebimento dos mesmos.

7.4. A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos,
imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garan�a e/ou apresente quaisquer caracterís�cas discrepantes às
descritas neste Termo de Referência.

7.5. Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a empresa será no�ficada para sanar ou subs�tuí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento defini�vo.

7.5.1 Caso a contratada entregue o quan�ta�vo inferior ao solicitado, a mesma deverá complementá-lo em até 03 (três) dias úteis.

7.6. O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.

7.7. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado
posteriormente.

7.8 A recusa injus�ficada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quan�ta�vo es�pulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades previstas neste Termo.

 

8. DO PAGAMENTO

 

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal,
recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.
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8.2. O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os par�cipantes informar banco, agência e nº de conta em sua
proposta.

8.2.1. A conta bancária deverá ser de �tularidade da Contratada.

8.2.2. Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação.

8.3. Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da
reapresentação devidamente corrigida.

8.4. Caso o recurso financeiro seja do Contrato de Gestão, deverá constar nas notas fiscais a seguinte anotação: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEAD.

8.5. As notas fiscais deverão destacar as retenções de impostos conforme legislação, sendo a OVG subs�tuta tributária.

8.6. As empresas optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração informando em qual Anexo está enquadrado.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

9.1. Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte
distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela OVG no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem
as especificações deste Termo.

9.4. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer mo�vo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas.

9.5. Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

10.1. Dar conhecimento à contratada de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto.

10.2. Verificar se os produtos entregues pela contratada atendem todas as especificações con�das no Termo de Referência e Anexos.

10.3. No�ficar à contratada, formalmente, caso os materiais estejam em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e Anexos, para que essa
proceda às correções necessárias.

 

11. EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRAS

 

11.1. Será emi�do Ordem de Compras para o objeto.

 

12. DA GARANTIA

 

12.1. A contratada deverá fornecer garan�a legal do objeto conforme cada item.

 

13. DAS PENALIDADES

 

13.1.  O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injus�ficadamente, ficará sujeito às penalidades previstas no subitem 9.7 do Regulamento para
Aquisição da OVG.

 

 

14. DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

14.1. Nas contratações com valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o fornecedor ou prestador de serviço que não concordar com o resultado da
inabilitação no processo no qual seja par�cipante, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a par�r da comunicação da decisão de inabilitação para a
propositura do recurso.

14.1.1. Nos demais casos, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis se dará a par�r da publicação do contrato.

14.1.2. Caso o recurso seja em desfavor de outrem, fica a outra parte in�mada, a par�r da comunicação do recurso, para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

14.2. O recurso será proposto por escrito devidamente protocolizado no Núcleo de Protocolo e Arquivo – NPA da OVG e encaminhado à Gerência de Aquisição
de Bens, Produtos e Serviços para proferir decisão, e, se necessário, será encaminhado à Gerência Estratégica Jurídica para emissão de parecer, sujeito à
anuência da Diretoria Geral e Diretoria Administra�va e Financeira.
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14.3. Os recursos deverão ser acompanhados, sob pena de não conhecimento, do contrato social da empresa par�cipante ou documentos pessoais (RG e CPF)
em se tratando de pessoa �sica, e, no caso de procurador, procuração com poderes específicos.

14.4.  Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a Diretoria Geral entender conveniente a suspensão do Processo.

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

15.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse privado,
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site para conhecimento dos par�cipantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos
para recebimento das propostas ou para sua abertura.

15.2. O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele con�das implicará na sua imediata desclassificação, ou
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da ordem de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3. É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.4. Os fornecedores/prestadores de serviços in�mados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência
de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, sob pena de desclassificação.

15.5. As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não
comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. A documentação apresentada pelos par�cipantes fará parte do processo e não será devolvida ao proponente.

15.7. Caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações pactuadas, a OVG poderá convocar o segundo colocado na ordem de classificação da
cotação, caso o valor esteja dentro do “preço de referência” e entendendo ser vantajoso para a organização.

  15.8. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato e, no caso par�cular de obra, reforma de edi�cio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os
seus acréscimos.

15.9. Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Administra�vo/Financeira, a qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e
Serviços – GAPS está subordinada.

15.10. A OVG poderá adotar por analogia, quando necessário, normas gerais de contratações disciplinadas por legislação per�nente.

15.11. O vencedor da cotação será declarado após Despacho favorável da Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance da OVG, Parecer favorável da
Gerência Estratégica Jurídica e assinatura da ordem de compras ou contrato.

15.12. Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS atenderá aos interessados no horário comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na
sala da Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, Fone: 3201-9496 – CEP: 74.230-130, Goiânia–GO.

Documento assinado eletronicamente por MARIA BERNADETE SOUZA NAPOLI DE SIQUEIRA, Gerente, em 06/12/2021, às 15:21, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000025634550 e o código CRC B97D4820.

 GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA 
AVENIDA T14 249, S/C - Bairro SETOR BUENO - GOIANIA - GO - CEP 74230-130 - .
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