
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral/1841)

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 49-2020 -  SEF 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64689.004411/2020-17

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por intermédio da 
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEF, Subseção de Licitações e Contratos, 
sediada no SMU na Avenida do Exército -  QGEx -  Bloco I, 2o andar -  CEP: 70630-904, realizará 
COTAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo menor preço, que se regerá por este instmmento, e pela 
legislação pertinente, em especial pela Portaria n° 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do 
Planejamento e Orçamento e Gestão, e Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizações e demais 
legislação correlata.

UASAG: 160089 -  Secretaria de Economia e Finanças 
Data da abertura da sessão: 15/07/2020 
Elorário da abertura: 08h00min.
Data do término da sessão: 17/07/2020
Horário do término: llhOOmin.
Local: Portal de Compras do Governo Federal -  www.compras20vernamentais.eov.hr.

1. DO OBJETO

Item ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA UND QTD
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
(Máximo 
Aceitável)

VALOR TOTAL 
(R$)

(Máximo Aceitável)

1
Rodízio para cadeira giratória de 
escritório, revestido em
poliuretano, diâmetro do pino 
1 Imm em aço com anel de pressão 
no topo (encaixe universal)

Und 200 14,69 2.938,00

2

Campainha sem fio, com bateria, 
alimentação (receptor), bivolt 
automático, com alcance entre os 
módulos de até lOOm sem 
obstáculos, mínimo de 4 níveis de 
volume e 5 opções de toque. 
Componentes inclusos: 1 Unidade 
interna, 1 Unidade externa, 1 
Bateria, Parafusos, Fita adesiva, 
manual. Modelo sugerido (igual ou 
similar); Intelbras CIBIOO

Und 01 202,67 202,67
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3 Cápsula de café Vivalto Lungo 
Descafeinado, compatível com 
máquina Nespresso.

Und
(cápsulas) 200 2,42 484,00

4 Cápsula de café Fortissio Lungo, 
compatível com máquina
Nespresso.

Und
(cápsulas) 200 2,35 470,67

5

Guarda-chuva com estrutura
reforçada, com acionamento
automático, diâmetro aberto de no 
mínimo l(um) metro, com cabo 
emborrachado, cor preto,
Composição; Poliéster.

Und 05 94,55 472,75

6
Porta retrato 10 x 15 cm, para 01 
(uma) foto, admitindo posição 
vertical e horizontal, com vidro, 
moldura na cor preta com apoio de 
mesa.

Und 10 59,76 665,87

7

Antena de TV Digital interna, com 
captação de sinais UHF e FIDTV, 
com cabo de no mínimo 5 (cinco) 
metros de comprimento, base com 
imã, compatível com todos os 
televisores e conversores,
frequência de operação: 470 a 
860MHz, conector; F macho. 
Modelo sugerido (igual ou 
similar): Intelbras Ai 2031 Interna 
Uhf/Hdtv.

Und 02 44,62 89,24

8

Ombrelone na cor branca, tecido 
em bagum gramura 3 5 mm, com 
estrutura em madeira de lei, com 8 
varetas, diâmetro 3,0m, altura 
2,60m, peso aproximado 10 kg e 
formato redondo.

Und 01 624,21 624,21

9
Base de concreto para ombrelone, 
revestida em alumínio, na cor 
branca com peso aproximado de 
40 kg.

Und 01 295,81 295,81

10

Espreguiçadeira com tela (fio de 
poliéster revestido em PVC, 
proteção UV, contra raios 
ultravioletas), na cor bege, 
estrutura em alumínio na cor 
marrom, com apoio para braços, 
com tratamento térmico, pintura 
eletrostática, tinta poliéster em pó, 
alumínio com tempera e liga 
especial, espessura mínima
l,60mm, regulagem de altura. 
Parafusos, arruelas e porcas em 
aço inox (não enferruja) e rebites 
em latão. Medidas aproximadas: 
Alt. 52cm X Prof. 193cm x larg. 
72cm.

Und 02 960,83 1.921,66

VALOR TOTAL ESTIMADO (Máximo aceitável) 8.164,88
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1.1. Caso o item apresente descrição diferente daquela registrada no sistema, deverá 
ser considerada a constante deste documento, tendo em vista não haver CATMAT disponível 
com a descrição exata do item pretendido.

1.2. O valor total previsto para esta Cotação Eletrônica é de R$ 8.164,88 (oito mil e cento e 
sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) devendo ser entendido como o valor máximo total 
admissível para a contratação, respeitados os valores máximos individuais de cada item.

1.3. A imagem ilustrativa do item pretendido (igual ou similar) encontra-se disponível no 
Anexo I do presente documento.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços enquadram-se, 

como dispensa de licitação, por limite de valor, nos termos da Portaria n° 306, de 13 de dezembro de 
2001, e Medida Provisória n° 961, de 6 de maio de 2020, durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020.

3. DA FONTE RECURSO PARA A DESPESA

GESTÃO PTRES FONTE DE 
RECURSOS

NATUREZA 
DA DESPESA PLANO INTERNO

00001 171460 0100000000 33.90.30 I3DAFUNADOM

00001 171460 0100000000 44.90.52 I3DAFUNADOM

4. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇAO
4.1. É vedada a participação de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou contratar 

com a Administração Pública, na forma estabelecida em lei.

5. DO ENVIO DE PROPOST.AS E LANCES
5.1. O envio de propostas e lances deverá ocorrer, exclusivamente, por meio eletrônico, pela 

Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br -  Portal de Compras do Governo Federal -  
Comprasnet, vedada sua remessa em papel.

5.2. A fim de aferir o atendimento das especificações exigidas para o item, referente ao 
produto ofertado pelo Fornecedor, o Gestor de Compras poderá solicitar, via email, para que seja 
disponibilizada a proposta comercial, acompanhada de documentos onde se possam aferir as 
características técnicas do material (manual, folder, fotos, etc).

6. DA COTAÇÃO ELETRÔNICA
6.1. A cotação eletrônica será conduzida no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, em 

data, horário e condições estabelecidos no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, de acordo com as 
"Instruções Gerais e Procedimentos para Utilização do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços" e 
com as demais normas contidas neste instrumento.

6.2. Para participar da cotação eletrônica, o fornecedor deverá digitar seu CNPJ e senha de 
acesso no Sistema e assinalar, em campo próprio, a inexistência de fato impeditivo para licitar e/ou 
contratar com a Secretaria de Economia e Finanças (SEF), ou com toda a Administração Pública, e o 
pleno conhecimento e aceitação das regras de que trata o subitem anterior.
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6.3. A cotação de preços, bem como os lances subsequentes deverão ser registrados, em moeda 
corrente nacional, para o item, com validade de 30 dias.

6.4. Será considerado vencedor da cotação eletrônica aquele que apresentar, durante o período 
da cotação, o lance de menor valor sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda as 
especificações exigidas para o item.

6.5. Apresentar as documentações de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, 
CNDT, as quais poderão ser substituídas pela certidão emitida no SICAF, desde que apresentem 
datas vigentes, além disso, deverá apresentar a Declaração que não emprega menor.

6.6. A SEF poderá anular ou cancelar a cotação eletrônica, total ou parcialmente, sem que disso 
resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação.

7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. As contratações oriundas das cotações eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota 

de Empenho, a qual será encaminhada ao adjudicatário.
7.2. As obrigações recíprocas entre a Contratada e a SEF correspondem ao estabelecido nas 

presentes Condições Gerais da Contratação, seus anexos e no Pedido de Cotação Eletrônica de 
Preços, sem prejuízo das disposições legais vigentes.

7.3. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o 
descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei n° 
8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

7.4. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/1993.

8. DA RESCISÃO
8.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos previstos no Art. 78 e Incisos da 

Lei N.° 8.666/93 e suas alterações, devendo haver o reconhecimento dos direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 de Lei n° 8.666/93.

9. DO LOCAL DE ENTREGA
9.1. Os materiais deverão ser entregues na SECRETARIA DE ECONOMIA E 

FINANÇAS -  SEF, localizada na Avenida do Exército, s/n°. Setor Militar Urbano, QGEx, 
Bloco I, subsolo, CEP 70630-904, Brasília-DF, no Almoxarifado da SEF.

10. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS
10.1 A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais no endereço acima citado, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da retirada/recebimento da nota de 
empenho pela contratada;

10.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) 
representante do almoxarifado da SEF, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades.

10.4. Os bens serão recebidos defmitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
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aceitação mediante termo circunstanciado.
10.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo.

10.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execução da contratação.

11. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
11.1. A CONTRATADA estará sujeita a sanção administrativa todas as vezes que os serviços 

prestados não cumprirem o prescrito na proposta comercial aceita pela Administração Pública.
11.2. Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a Contratada 

estará sujeita à aplicação das seguintes sanções, após regular apuração, mediante processo 
administrativo, garantido o contraditório e ampla de defesa, no prazo de 5(cinco) dias úteis:

11.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. multa moratória de 0.66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) 
dias;

11.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto;

11.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados;

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5,11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas 
à CONTRATADA juntamente com as de multa, deseontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que:

11.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.
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11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

11.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente.

11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil.

11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de Io de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de Io 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 
agente público.

11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11.13. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da 

Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de 
outras previstas em lei.

12. FATURAMENTO
12.1. A nota fiscal deverá se emitida em nome da SECRETARIA DE ECONOMIA E 

FINANÇAS -  SEF, conforme dados da Nota de Empenho, fazendo constar o número da nota de 
empenho/descrição do item/marca/modelo/prazo de garantia/quantidade fomecida/valor unitário e 
valor total.

13. PRAZO PARA PAGAMENTO
12.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
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prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 
nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 
Instmção Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante.

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 
de abril de 2018.

12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF.

12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.
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12.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.

12.14. 13.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I X N X VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação 
financeira = 0,00016438,
assim apurado: I = (TX) = nOV366 1 = 0’00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste documento/legislações 

correlatas, e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes deste documento, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: número da nota de empenho, descrição do 
item/marca/modelo/prazo de garantia/quantidade fomecida/valor unitário e valor total.

14.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

14.1.3. Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12. 13 e 17 a 27. do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078. de 1990);

14.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, o objeto com 
avarias ou defeitos;

14.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação;

14.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. Encaminhar a Nota de Empenho para a Contratada, podendo para isso utilizar mensagem 

via email.
15.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e seus anexos;
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15.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes deste Termo e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo;

15.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

15.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;

15.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

15.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.

16. Integra este documento, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo;
16.1. ANEXO I - imagem ilustrativa do item pretendido (igual ou similar)

17. INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS
17.1. Informações complementares poderão ser obtidas no órgão contratante, a partir da 

divulgação do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, pelo telefone (61) 2035-3180/3142, ou pelo 
e-mail jeancarlos.silva@eb.mil.br, sendo resolvidos os casos omissos pela Subseção de Licitações e 
Contratos da SEF.

Brasília, >'í^de julho de 2020.

ALV
Despesa^Orden:

>tJẐ  — T en~0el
fétaria de Economia e Finanças
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ANEXO I

IMAGENS ILUSTRATIVAS DOS ITENS

As presentes imagens ilustrativas visam servir de referencial para que as empresas interessadas 
possam visualizar o produto, igual ou similar ao item pretendido por esta Secretaria.

ITEM N° 01 : Rodízio para cadeira giratória de escritório, revestido em poliuretano, diâmetro do 
pino 1 Imm em aço com anel de pressão no topo (encaixe universal).

â itiu ivo  ttJ ilJ. C-ibif Ui.t6n<

0  l8»A»h Enx»d»

.... :> e út i\ €D «

c a r a c t e r ís t ic a s  d im e n s io n a is

11 jU J I n t U

b
T .....

f l -  m
Sú nrm 3̂ fítm SO mm Gírt» íiS mm 40 ktí

ITEM N° 02 : Campainha sem fio, com bateria, alimentação (receptor), bivolt automático, com 
alcance entre os módulos de até lOOm sem obstáculos, mínimo de 4 níveis de volume e 5 opções de 
toque. Componentes inclusos: 1 Unidade interna, 1 Unidade externa, 1 Bateria Parafusos, Fita 
adesiva, manual.
Modelo sugerido (igual ou similar): Intelbras CIBIOO

9
Si**
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ITEM N° 03 : Cápsula de café Vivalto Lungo Descafeinado, compatível com máquina Nespresso.

igajuH jH iiiwai
í) fO?. Erit(nJ.í >

<- > o

s
Q  CÁpHilai de C«fé • Conheça : X 

í? A •- nespresso.com- •

0  MiMvwUdof
' 'T •

i Í\ SD CD© Q.ü f td - i ia c s /v iv f l í t c - iu r o D - a

Hespresso A  ACESSE OU CRIE SUA CONTA I  |  H  SEU CARRINHO {0}

Viva l to  Lungo Decaffe inato

EQUILIBRADO COM NOTAS FLORAIS

E it»  Grand Cru tem  o mesmo c a ra te r  9quUibra4o do Vivalto t u n jo  o r í |l f i r i ,  
com (loU s do to rrad o , levom ento  am adolradas, n o tas  d oces de cero e ls  e 
«ma sulU n o ta  floral ro su ltan te s  d© «m blond complexo do gràos Arábicas 
da America do Sul e da E tióp ia . 0  perfil arom ático  d esse  ca fé  descafe in ad o  
é cu ldadosam ente  p rese rv ad o  pelo p rocesso  de desca fe in icaçào  n a tu ra l, 
que re s p e ita  as c a ra c te r ís tic a s  dos jrâ o s  de café , pois não u tiliz a  so lv en te  
quím icos, so m en te  àqua, m antendo a in te n s id a d e  e a riq u eza  de  seus 
sabores.

Intensidade 4 • • • • o o o o o o o o o  Tanwnho da xteara tunsollOml

Amarfor 2 • •O O O  Perfil aromátiee Fmtado

A à á n  2 # * 0 0 0  Netas Aromáticas Roná

Corpo 2 • •O O O

Torra 3 ♦ • • O O

ITEM N° 04 : Çápsula dc café Fortissio Limgo, compatível com máquina Nespresso.

9  CdUaA ÍKiioám

<r O  O
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m
MARCANTE E ENCORPADO

Assim como no  tem po dos 
indianos Arábica Moonson 
a co lh e ita , para revelarem  
ce rea is . M isturam os e s te s  
um lungo com um ca ra c te r  
encorpado , rico  era arom a, 
to s ta d a s , com um amargor

navios à vela , os gráos Arábicas de cáfés 
Matabar são ex p o sto s  aos v en to s  de monçáo apÔs 
um perfil arom ático  d is t in to  e  rico  com n o ta s  a 
gráos com Ãrablcas da América Latina para  criar 
v e rd ad e iram en te  in te n so . Esse lu n g o  
ex p ressa-se  em n o tas  d e  ce rea is  doces e 

agradável e  sua tex tu ra  redonda e suave.

Intensidade é • • • • • •

Amarjor 3 ♦ • • O O

Aetdez 2 • •O O O

Corpo 3 • • • O O

Torra 4 • • • • O

•  OOOOO Tamanho da xícara

Perfil aromático 

Notas Aromática»

Lungo 110 ml

Intenso

Maltado

' m - \  Tp i'
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ITEM N° 05 : Guarda-chuva com estrutura reforçada, com acionamento automático, diâmetro aberto 
de no mínimo l(um) metro, com cabo emborrachado, cor preto. Composição: Poliéster.

ITEM N° 06 : Porta retrato 10 x 15 cm, para 01 (uma) foto, admitindo posição vertical e horizontal, 
com vidro, moldura na cor preta com apoio de mesa.

ITEM N° 07 : Antena de TV Digital interna, com captação de sinais UHF e HDTV, com cabo de no mínimo 
5 (cinco) metros de comprimento, base com imã, compatível com todos os televisores e conversores, 
frequência de operação: 470 a 860MHz, conector: F macho.
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ITEM N° 8: Ombrelone na cor branca, tecido em bagum gramura 35mm, com estrutura em madeira de lei, 
com 8 varetas, diâmetro 3,0m, altura 2,6m, peso aproximado 10 kg e formato redondo.

' f /  { \ ' V ,  '  ■

ITEM N° 9: Base de concreto para ombrelone, revestida em alumínio, na cor branca com peso aproximado 
de 40 kg.

ITEM N° 10: Espreguiçadeira  com  te la  (fio  de p o lié s te r reve s tid o  em  PVC, p ro te çã o  UV, co n tra  ra ios 

u ltra v io le ta s ), na co r bege, e s tru tu ra  em  a lu m ín io  na co r m a rro m , com  a po io  para braços, com  tra ta m e n to  

té rm ic o , p in tu ra  e le tro s tá tica , t in ta  p o lié s te r em  pó, a lu m ín io  com  te m p e ra  e liga especia l, espessura m ín im a 

l,6 0 m m , regu lagem  de a ltu ra . Parafusos, a rrue las e porcas em  aço inox  (não e n fe rru ja ) e reb ites  em  la tão. 

M ed idas  aprox im adas: A lt. 52cm  x P rof. 193cm  x larg. 72cm .

I

ií II
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