
 

EDITAL CHAMAMENTO PARA MATERIAL PERMANENTE 
 O Grupo de Amigos Deficientes e Esportistas de Campinas – GADECAMP, 
divulga o presente edital para CHAMAMENTO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE 
MATERIAL PERMANENTE para compor o Projeto – GADECAMP, 
Basquetebol em Cadeira de Rodas e possam assumir os seguintes cargos: 

 

1- Material: 12 unidades Cadeira de Rodas Esportivas 

Cadeiras de Rodas para Basquetebol - obrigatória para a prática da 
modalidade. Confeccionada sobre medida para cada jogador. 

 

2- Material: Aparelho de Corrente Russa 

Aparelho de correntes Russas, para uso em fisioterapia, ciclo de trabalho (10%, 
30% e 50%), opera nos modos contínuo, sincrônico, recíproco e sequencial e 
modulação em rampa on, off, rise e decay, possibilita vários modos de 
estimulação, visor LCD, 04 canais de controles independentes, 08 saídas com 
16 eletrodos,alimentação:110/220v,Freqüência: 50/60 Hz. 

 

3- Material: Carrinho para Transporte de Bolas 

Carrinho para transportar bolas. Desmontável. Estrutura em alumínio muito 
leve e fácil de fechar, Permite transportar cerca de 15 bolas, Dimensões: 
L-60cm x P-60cm x A-50cm. 

 

4- Material: Impressora 

Impressora laser monocromática simplex de 20 até 35 ppm. 

 

5- Material: Mesa/Maca para Massagem 

Mesa/maca de massagem profissional em alumínio de alta resistência. Com 
70cm de largura e 1,80 de comprimento. Sistema de cabos de aço para 
resistência e leveza. Regulagem de altura telescópica de 62 a 83 cm. Espuma 
com densidade D33 e 4cm de espessura. Dimensões: aberta: 1,80 x 0,62m, 
fechada: 94 x 22 x 65cm. Resistência Dinâmica: 150kg. Peso total: 14 kg. 
Apoio de cabeça regulável incluso. Furo no tampo para respiro. Cor: cinza. 

6- Material: Notebook 



Microcomputador processador Intel Core i5 (2a geração ou superior), 2.6/3.0 
GHz turbo Boost 2.0, 4 threads, 6 MB de cache, memória RAM 6/8 GB SDRAM 
DDR 3 a 1600MHz, HD 750/500 GB 18,5/24 com 7200 RPM, monitor LED/LCD 
18.5/24.1" Widescreen. 

 

7- Material: Projetor 

Projetor retangular, com corpo em alumínio injetado, alojamento para conjunto 
óptico e equipamentos, refletor em alumínio martelado, polido quim. , suporte 
de fixação em aço zincado, lente de fechamento em vidro plano transparente 
com lâmpada de vapor metálico de 400w/220v. 

 

Após o processo licitatório, haverá uma prévia avaliação dos valores dos 
orçamentos recebidos, bem como análise dos currículos das empresas que se 
candidatarem ao cargo, pois só serão contratados a empresa que respeitarem 
e comprovarem as exigências descritas. 

Submissão: Os interessados deverão enviar proposta orçamentária, 
informando no assunto, MATERIAL PERMANENTE, única e exclusivamente, 
para o e-mail: projeto.gadecamp@gadecamp.com.br,  no período que 
compreende das 00h00 do dia 09 de Outubro às 23h59 do dia 24 de Outubro 
de 2018. Em atendimento a Resolução SELJ nº 10, de 28 de março de 2017.  

 

Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem: 

- Orçamento em papel timbrado da empresa, contendo o nome ou razão social, 
endereço completo, telefone e e-mail; 

- Descrição completa e detalhada do serviço ou atribuição e produto; 

- Valor unitário, quantidade e valor total; 

- CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas; 

- Assinatura do responsável pela empresa; 

- Caso o profissional seja pessoa física, enviar um curriculum, cópia do RG e 
CPF; 

- Anexar: Cartão do CNPJ. 

 

 

Firmo o presente, 

mailto:projeto.gadecamp@gadecamp.com.br


 

 

Milton Marcelino Ferreira 

Presidente do Gadecamp 

 


