
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral/1841)

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica n° 61/2020-SEF 
Processo Administrativo n° 64689.005472/2020-00 
Objeto: Aquisição de 2 (dois) terminais de videoconferência.

1. SITUAÇÃO CONTRATAUAL
1.1. Decorrente do aludido processo, a Empresa MARIA CORREIA DA SILVA 

OLIVEIRA (MCS COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS) - CNPJ: 37.630.109/0001-12, 
pontuou com proposta final de R$ 20.319,80, para o fornecimento de 02 (dois) Terminais de 
videoconferência, tendo sua proposta adjudicada e homologada após as disposições constantes do 
processo e do relatório do gestor da referida compra.

1.2. Ressalta-se que a referida Empresa em 01 SET 20, após retificar equívoco trazido na 
proposta inicial encaminhada, formalizou via email que:

Em atenção ao email acima venho na pessoa da MCS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
INTEGRADOS, informar e justificar a V.Sfque houve um grande equivoco no 
momento da cotação do produto objeto da referida cotação, bem como a sugestão 
apontada, uma vez que o objeto do referido certame uma vez que o objeto cotado 
sofre alterações diárias.
Diante do equivo ocorrido, a empresa fornecedora se compromete arcar com os 
prejuízos e assim entregar o objeto pelo preço licitado na Cotação Eletrônica 
61/2020- UASG: 16008 conforme proposta retificada em anexo tudo em 
cumprimento as responsabilidades contidas nos ditames legais e no Edital de 
licitação.
Ente o exposto, fico aguardo das medidas que V.Sa entender cabíveis, para 
finalizar as contação objeto desta proposta.
Atenciosamente,
Maria.
(grifo nosso)

1.3. Convém registrar que, juntamente com a mensagem anterior a Fornecedora 
encaminhou proposta retificada onde fez constar o valor do seu último lance registrado no 
sistema (R$ 20.319,80), bem como apresentou a discriminação do produto requerido (Intelbras 
/EVC 1000).

1.4. Nessa senda, estando o produto ofertado alinhado com os termos requeridos na DOD 
n° 01 SG3/SEF, que deu causa ao presente processo, atendendo ainda à opção escolhida pela equipe 
de planejamento da contratação, conforme formalizado no estudo técnico preliminar, concluiu-se 
por aceitar, adjudicar e homologar a proposta da Empresa MARIA CORREIA DA SILVA 
OLIVEIRA (MCS COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS) - CNPJ: 37.630.109/0001-12.
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1.5. Na sequência, visando formalizar a contratação, foi emitida a Nota de Empenho sob 
n° 2020NE800113, de 08 SET 20, com valor total de RS 20.319,80, cuja cópia foi encaminhada 
para a Empresa na mesma data, iniciando assim o prazo de 20 dias previstos para a entrega dos 
equipamentos.

1.6. No entanto, em que pese o comprometimento anterior assumido pela empresa ao 
disponibilizar a proposta comercial, a Empresa encaminhou mensagem via email, em 25 SET 20, à 
Chefe do Almoxarifado da SEF, após ser alertada quanto ao prazo de entrega, onde faz constar, 
ipsis litteris, que;

Bom dia !° Tenente Janaina Torres,
Em atenção ao email acima bem como os esforços da empresa em realizar a compa 
o apraelho de vídeo conferência, informo a V.Sa que até a presente data ainda não 
foi possível efetivar a comprar tendo em vista a falta do poroduto junto ao 
fornecedor, sob a alegação da pandemia que tem assolado o pais bem como todos 
nós e diretamente a economia e o comércio de modo geral..
Diante do acima exposto, curvo-me a V.Sa e peço para que seja cancelada a nota 
de empenho expedida em nome da empresa uma vez que o prazo está se esgotando 
e o fornecedor não disponhe do produto para que possamos atendente ao órgão 
contratante
Face aos motivos acima relatados, devolvo a V.Sa para medidas que julgar 
necessárias.
Atenciosamente,
Maria Correia 
(grifo original)

1.7. Nesse feito, a Chefe do Almoxarifado da SEF encaminhou a solicitação de 
cancelamento da nota de empenho, DIEx n° 887-SG4/Gab/SSEF, de 25 SET 20, levando assim à 
apreciação da situação apresentada. Convém registrar que o referido documento fez constar, 
equivocadamente, o prazo final da entrega em 04 OUT 20, ao considerar que o prazo de entrega 
exigido fora de 30 dias, o que se mostra incoerente, haja vista que as condições da contratação, 
disponibilizadas por ocasião da divulgação da aludida cotação eletrônica previu o prazo de entrega 
de 20 (vinte) dias. 2

2. DECISÃO
2.1. Ante ao exposto, considerando que:

a) A contratação foi formalizada nos termos da Portaria n° 306, de 13 DEZ 01, a qual 
regula os procedimentos das contratações de Dispensa de Licitação através da utilização 
de Cotação Eletrônica, cujas condições íoram disponibilizadas previamente às empresas 
interessadas, tais como as características exigidas do produto, prazos e condições gerais 
de entrega;
b) A Empresa assumiu obrigações perante esta Administração, formalizadas através das 
mensagens de email encaminhadas e da proposta comercial juntada aos autos do 
processo, demandando esforços para a concretização da contratação;
c) A Empresa não efetuou a entrega dos equipamentos contratados, manifestando-se 
como incapaz de cumprir com as suas responsabilidades contratuais; e
d) A demanda que justificou a instrução do processo de contratação permanece em 
aberto, exigindo providências para fins de atender ao pleito.
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2.2. Decido por adotar as seguintes providências:
a) Seja cancelada a Nota de Empenho sob n° 2020NE800113, de 08 SET 20;
b) Será cancelada a homologação e a adjudicação do item em comento, retomando-se as 
negociações junto ao próximo fornecedor, obedecendo-se a estrita ordem da 
classificação final da cotação eletrônica, visando atender à demanda dos equipamentos 
de videoconferência;
c) Seja instaurado processo administrativo a fim de apurar a não entrega dos 
equipamentos pela empresa Maria Correia da Silva Oliveira (MCS Comércio e Serviços 
Integrados) - CNPJ: 37.630.109/0001-12, concedendo-lhe a mais ampla oportunidade de 
defesa, nos termos do Art 8o e do Anexo II da Fort n° 306/2001, a saber:

Art. 82 O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do fornecimento, estará sujeito às sanções previstas na Lei n2 
8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Nota de Empenho.
[-]
Anexo II - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇAO
4. A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei n2 

8.666/1993, não cabendo, à Contratada, direito a qualquer indenização.

Brasília, 30 de setembro de 2020.

A ty i ;OUZA -  Ten Cel
Ordena [dor de Despesas da SEF
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>ÍAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A  D E  E M P E N H O
PAGINA: 1

EMISSÃO
ESPECIE
EMITENTE
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO

CREDOR

OlOutCO NUMERO: 2020NE800130
03 - ANÜLACAO EMPENHO ORIGINAL: 2020NE800113
167089/00001 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
00394452/0411-28 FONE: (0XX61)2035 3677
AV.DO EXéRCITO,BL M '  -2o ANDAR SETOR MILITAR URBANO-BRASILIA-DF 
9701 - BRASÍLIA üF: DF CEP: 70630-904

37630109/0001-12 - MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA 26700271134 
SHIGS 713 BLOCO Y 59 ASA SUL
9701 - BRASÍLIA ÜF: DF CEP: 70380-725

ENDEREÇO 
MUNICÍPIO TMA CAÍ4BIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
ANULAÇÃO CONFORME DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 64689.005472/2020-00, DE 30 SET 20.

CLASS : 1 52921 05122003220000001 171502 0250270023 449052 000000 
TIPO : ORDINÁRIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO

; lAPFÜNADOM

AMPARO: LEI8666 INCISO: 02
üF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF / 
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93

PROCESSO: 64689005472202000

NUM. ORIG.:

VALOR ANÜLACAO : 20.319,80
VINTE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS********************** 
******^**.*******^******* *■*********************+******************************* 
*^**************^***************************************** ******************** 
********^******************-*********** ************** **************************

ESPECIFICACAO DO RATERIAL OU SERVIÇO
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SERViCÜ FUBLiCü FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A  D E  E M P E N H O
PAGINA:

EMISSÃO : OlOutCO NUMERO: 2020NE800130 PROCESSO: 64689005472202000 
EMiTENTE : 167089/00001 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
CREDOR : 37630109/0001-12 - MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA 26700271134 
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVIÇO

ND: 449052 SUBITEM: 47 -EQUIP DE TIC - TELEFONIA 
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITÁRIO:

VALOR DO SEQ. :
10.159,90
20.319,80

0000000002,00000 Unidade 
EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
Terminal Vídeo Conferência Intelbras EVC 1000 características: - Terminal I
P de videoconferência Intelbras EVC 1000 - Efetua videochamadas ponto a ponto
ou através do seu servidor IP. - Compartilha a imagem do computador com quem 
está do outro lado, agilizando reuniões a distância. - Comoartilhamento de t 

ela^ - Cancela.mento de eco -Possui modo DüAJL TELA - Suporte a frame rates de 
até 30 quadros por segundo -Resolução máxima KD 720p -Interface WAN (intern 

et) : lO/lOO/lOOOBASE-T 1 X RJ45 - Protocolo de sinalização : SIP vl (RFC2543 
), v2 (RFC3261), H.323 - Codecs de áudio : G.711p/a, G.722, G.722.1, G.728, G 
.722.1 C - Codecs de vídeo : H.264, H.263, H.263+, H.261, H.239 dual video st 
reams -^Entradas de vídeo : Câmera/VGA - Saídas de vídeo : HDMI/VGA - Câmer 

fixo) - 2 megapixel CMOS - Pan/tilt com zomm. digital de 4 vezes - H
"ntrada: 100 a 240 VGA 50-60 Hz

a (foco
D 7 2 0 p  (1280 X 720) - Fonte de alimentação:
- Garantia de 12 meses.
MARCA: INTELBRAS ITEM DO PROCESSO 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150274

T O T A L 20.319,80

DE SOUZA GESTOR FINANCEIRO

BRUNü üAivibUb víaim a- GAP
SALC/S64/SEF


