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PROCESSO DE COTAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DE INTERESSE EM OBTENÇÃO DE PROPOSTAS ADICIONAIS 

PRAZO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 02/02/2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 26, inciso II do Decreto 8.241/14. 

OBJETO: Contratação de produto tecnológico para projeto de pesquisa e extensão denominado “INCETEC E 
STARTUPS 2019”, conforme Anexo I. 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR: contratação direta nos termos do art. 
26, inciso II do Decreto 8.241/14 que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, para 
dispor sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio. 

JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE: A presente contratação visa atender a demanda do projeto de INCETEC E 
STARTUPS 2019, para o desenvolvimento de ações no projeto.  

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias.      

ESPECIFICAÇÕES E MODELO DE PROPOSTA: Anexo I e II. 

OBSERVAÇÕES MÍNIMAS: O objeto da presente contratação deverá atender a aspectos funcionais e 
inovadores, de sustentabilidade, solidez, segurança, durabilidade, acessibilidade, atendendo aos parâmetros de 
adequação ao interesse público, à economia na sua utilização, à facilidade na sua execução, devendo a proposta 
contemplar todos os custos diretos e indiretos para a entrega do objeto final, atendendo a todos os aspectos 
técnicos da descrição do Anexo I. 

EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO: Apresentação das Certidões Negativas Federal, FGTS, Estadual. 

COMISSÃO DE SELEÇÃO: A Fundação elegeu pela Portaria 02 de 25 de Janeiro de 2021 a comissão que tratará 
do referido processo de compras. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todo procedimento de seleção e de contratação ficará documentado em processo físico 
ou eletrônico e será de livre acesso ao público, em especial aos órgãos de controle e à IFES ou demais ICT a 
que estiver prestando apoio, pelo prazo mínimo de cinco anos, nos termos do art.3º caput do Decreto 8.241/14. 

PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 02/02/2021 até as 23h59min. 

FORMA DE ENVIO: Via sistema CONVENIAR – Portal do Fornecedor: 
https://fadema.conveniar.com.br/Fornecedor/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFornecedor  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Informações adicionais podem ser solicitadas diretamente ao e-mail: 
atendimentofadema@gmail.com / (35) 3295-9727.  

Machado, 26 de Janeiro de 2021. 

 
 
 

COMISSÃO DE COMPRAS 
FADEMA 
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ANEXO I 

OBJETO 1: Equipamento com a seguinte descrição: Mindwave Aparelho De Neurofeedback Sensor De Ondas 
Cerebrais Brainlink mindwave 2 bluetooth Rf Sensor de Ondas Cerebrais EEG Para Jogos de Treinamento da 
Mente O Mindwave 2 aparelho de neuro feedback de alta tecnologia é um medidor de ondas cerebrais e monitora 
os níveis de atenção, concentração e relaxamento do usuário interagindo com jogos e programas de computador 
em tempo real , auxiliando no trabalho com atletas como para pessoas ansiosas. Com o uso desse aparelho, 
podemos fazer o reconhecimento de padrões das seguinte ondas: Alfa, Beta, Teta e Delta. O aparelho permite 
um treinamento que irá modular o cérebro a funcionar com os padrões mais adequados a cada onda cerebral, 
aumentando assim a capacidade de concentração, atenção, relaxamento e maior controle das emoções. 

FINALIDADE: A neuromodulação é um treinamento não medicamentoso e não invasivo de alta tecnologia que 
permite o treinamento autorregulatório do cérebro restabelecimento de padrões eletrofisiológicos adequados para 
o tratamento de determinadas desordens de caráter neurológico, psiquiátrico ou psicológico, promovendo 
mudanças dos padrões de ondas cerebrais através da análise e do autocontrole da sua atividade elétrica.  

INDICAÇÕES: Crianças e adultos com TDAH ou TDA, Hiperatividade, Estresse, Dificuldades de aprendizado, 
Dificuldade de Concentração, Distúrbios de memória, Estudantes, Acadêmicos e Concurseiros, Paralisia cerebral, 
Depressão, Toc, Fobias, Ansiedade, Autismo, Insônia, Síndrome do pânico, Transtornos alimentares. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Compatível com as plataformas: Android , IOS , PC/MAC , Windows 
Xp,7,8,10. compatível com Kit arduino ,eletrodos; emparelhamento automático sem fio do computador única 
bateria pilha AAA 6-8 horas de tempo de funcionamento dependendo da pilha. Medidas: sinal bruto, neurociência 
definido EEG espectro de potência (Alfa, Beta, etc.), Atenção, meditação, Detecção de Olhos Fechados. Aparelho 
com Bluetooth. 

REFERÊNCIA OBJETO 1: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1424052783-aparelho-
neurofeedback-sensor-de-ondas-cerebrais-2-bluetooth-_JM  

IMAGENS ILUSTRATIVAS OBJETO 1: 
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OBJETO 2: Ideação módulo de onda cerebral EEG-Z eletroencefalograma sensor idiodynamics tgam placa de 
desenvolvimento do módulo. 

FINALIDADE: Módulo vestindo do tgam da força do espírito do núcleo do equipamento da onda cerebral, cabeça 
é equivalente ao sinal do elétrodo da detecção do módulo do regulador de tensão da bateria de lítio do módulo 
da força do espírito do tgam do espírito de bluetooth da força do espírito com cabeça fixa], diy cabeça bluetooth 
não suporta as ondas cerebrais do ios da apple, o elétrico acabado usou um dispositivo de suporte bluetooth 
apple ios, Comprar acabado brainwave usou um dispositivo do que comprar diy espírito força mais fácil então 
tgam módulo, sem toda a sua produção de soldagem, para usar diretamente, mais estável e confiável, e evitar 
danos impróprios módulo diy, tais como danos artificiais, usuários que não sabem nada também podem acessar 
facilmente os dados da onda cerebral. 

INDICAÇÕES: Adequado para estudantes universitários, pesquisadores, design de pós-graduação, pesquisa 
eeg, aconselhamento de saúde, treinamento de yoga, instituto de saúde de meditação. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Tipo 3: Primeira imprensa edição limitada + Receber bluetooth produto 
acabado. 

Kit de bluetooth para diy vestindo ou receptores especiais, ondas cerebrais mindlink pode ser lido um módulo de 
porta serial conectado ao computador através dos dados do dispositivo de ondas cerebrais usb (aplicável ao 
próprio computador sem bluetooth, bluetooth ou computador porque os problemas de compatibilidade do driver 
que não podem ser lidos corretamente identificar o cérebro usava um dispositivo), Usado para torta de framboesa 
ler saída de equipamentos elétricos (torta de framboesas medida com bluetooth não pode modificar a taxa de 
transmissão não pode ser lido corretamente dados), ou acesso ao microcontrolador do módulo bluetooth usado 
para receber o equipamento de saída da onda cerebral. Os módulos foram todos configurados para conexão de 
emparelhamento automático, por isso não há necessidade de fazer qualquer instalação de ferragem tediosa. 
Fornecer tutorial de fiação, pacote de dados de driver. 

REFERÊNCIA OBJETO 2: 

https://pt.aliexpress.com/item/4001171137161.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15a36ac2hijIyh&amp;algo
_pvid=90ea755d-30f6-4193-a588-9e6252f4ce51&amp;algo_expid=90ea755d-30f6-4193-a588-
9e6252f4ce51-
18&amp;btsid=0bb0622916027838410284836e2516&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,
searchweb201603_  

IMAGENS ILUSTRATIVAS OBJETO 2: 
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ANEXO II 

PROPOSTA (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

FORNECEDOR (NOME DO FORNECEDOR) 

CNPJ (CNPJ DO FORNECEDOR) 

END: (ENDEREÇO DO FORNECEDOR) 

CONTATO FONE: (XX) XXXX-XXXX – e-mail : xxxxxxx@xxxxxxx 

 

PRODUTO VALOR UNITÁRIO (reais) VALOR TOTAL (reais) 

Aparelho de neuro feedback de 
alta tecnologia conforme 
descritivo ANEXO I 

R$  R$ 

Ideação módulo de onda 
cerebral EEG-Z 
eletroencefalograma sensor 
idiodynamics tgam placa de 
desenvolvimento do módulo. 

R$ R$ 

*Declaro que nos valores acima estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a efetiva entrega do 
produto na sede da FADEMA, situada à Rodovia Machado Paraguaçu, km 03, Bairro Santo Antônio, 
Machado/MG, CEP 37750-000. 

*ENVIO EM FORMATO PDF ATRAVÉS DO SISTEMA CONVENIAR JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES 
NEGATIVAS EXIGIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

DATA__________________________ 

VALIDADE DA PROPOSTA ________________________________ 

 

 

Assinatura do Representante Legal. 


