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COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 031/2021 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Unidade Interessada  

Assessoria de Relações Institucionais e Cerimonial - Aceri  

Objeto  

Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende as autoridades na Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF.  

Forma de Adjudicação  

Global  

Valor Total Estimado  

R$ 4.825,01 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo)  

Endereço de Entrega  

Setor de Administração Federal Sul - SAFS - Quadra 4, Lote 1 - Asa Sul, Brasília - DF. CEP: 70042-900. Telefone para 
contato: (61) 3527-7994 / 3527-5034  

Data de Abertura da Sessão Pública  

03/09/2021 - 08:00  

 

Fiscalização/atestação  

Assessoria de Relações Institucionais e Cerimonial - Aceri  

Responsável pela elaboração do Termo de Referência  

SPC - Serviço de Planejamento de Contratações  

Disposições Gerais  

Obrigações: 

Os produtos devem ser novos, entregues em embalagem lacrada e ter garantia contra defeitos de fabricação e de 
funcionamento. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca e 
modelo na proposta. Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora. 
A cotação não será adjudicada em preço superior ao valor de referência. 

 Sanções: 

- Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93. 
- Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após feita a autorização de 
fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da entrega, por dia de 
atraso. 
- Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do contrato. 

Observações  

ATENÇÃO: é indispensável consultar o Termo de Referência antes de registrar a proposta. O documento pode ser 
obtido no seguinte endereço:www.tcu.gov.br > transparência > licitações e contratos > cotações eletrônicas 2- Caso 
haja divergência entre as especificações indicadas no sistema e no Termo de Referência prevalecem as últimas. 3- 
Após a fase de lances, a detentora do menor preço deve encaminhar proposta ajustada ao último lance e, se o Sicaf 
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estiver desatualizado, também deverá enviar as certidões de regularidade fiscal e demais documentos necessários 
para cpl@tcu.gov.br / ericssonsf@tcu.gov.br. 4- Dúvidas: cpl@tcu.gov.br / ericssonsf@tcu.gov.br. 

Todos os 13 itens devem ser cotados. Foi cadastrado no Comprasnet apenas um item como exemplo. Entretanto, 
a cotação engloba todos os 13 itens. Sendo assim, todos eles devem ser cotados, sem exceção. A adjudicação será 
global. 
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ORÇAMENTO ESTIMADO  

Grupo Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 1 - Fogão Elétrico de Mesa - 02 bocas - 
Acabamento Externo em aço inoxidável; 02 pratos 
feitos em ferro fundido; 5 níveis de temperatura; 
Potência mínima de 2KW, 220V; 
Aproximadamente 48.5 x 0.7 x 26.5 cm; 2.36 
Quilogramas. 

1 145,14 145,14 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 2 - Liquidificador - Lâminas em aço inoxidável; 
Jarra em vidro refratário; Encaixe metal com metal; 
Capacidade aproximada de 1,5 L; Resistente a altas 
e baixas temperaturas; Botão giratório com 8 
velocidades; Potência mínima de 700W e 220V. 

1 201,13 201,13 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 3 - Cuscuzeira Individual em Alumínio - 
Acabamento Externo em alumínio de alta 
resistência com cabos e pegador em baquelite 
antitérmico e revestimento antiaderente livre de 
PFOA; Pode ser usado em fogões elétricos e a gás; 
Aproximadamente 26,5 cm x 11,3 cm; Capacidade 
450 ml. 

2 76,59 153,18 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 4 - Panquequeira / Tapioqueira - Acabamento 
Externo em alumínio com revestimento interno 
antiaderente e livre de PFOA; Cabo de baquelite 
antitérmico; Pode ser usado em fogões elétricos e 
a gás. Aproximadamente 22 cm e 0,6L. 

2 30,20 60,40 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 5 - Sanduicheira / Grill - Acabamento em Aço 
Inoxidável; Placas onduladas com revestimento 
antiaderente, Potência mínima 750W; 220 Volts; 
Com função 2 em 1 (sanduicheira e Grill); Luz 
indicadora de funcionamento (vermelha) e de 
aquecimento (verde); Trava de fechamento; 
Aproximadamente 23,5 x 10 23,5 cm. 

1 168,28 168,28 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 6 - Guardanapo de Tecido com Ponto Ajour - 
Liso na cor branca; Confeccionado em tecido de 
linho ou 100% algodão. Tamanho 40x40. Com 
Barra larga e acabamento lateral em Ponto Ajour. 

24 39,35 944,40 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 

Item 7 - Porta Guardanapo - Confeccionado em 
Metal; Cor Ouro; Formato em espiral; Liso sem 
desenho; Acabamento metálico em alto brilho; 

24 5,18 124,32 
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atende as autoridades na 
Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Não deve apresentar nenhuma imperfeição ou 
brilho opaco; Tamanho: diâmetro 5 cm x 
profundidade 3,6 cm. 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 8 - Lugar Americano - Confeccionado em PVC 
70% e Poliéster 30%; Cor palha ou shine gold; 
Material de maior resistência e Lavável; Forma 
retangular; Liso sem estampas; Medida 
aproximada de 45 cm x 30 cm. Conjunto com 4 
unidades (total de 24 itens individuais). 

6 41,94 251,64 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 9 - Prato Raso para Refeição em Porcelana - 
Prato Raso 28 cm, no formato redondo; 
Confeccionado em porcelana branca com detalhes 
na borda em Fio de Ouro; Cor: branca esmaltado: 
Resistente a forno microondas; Esmaltado sem 
falhas, bolhas ou riscos (rachaduras); Não deve 
apresentar deformações geométricas; Logotipo e 
nome do fabricante estampado no fundo do prato. 

24 53,73 1.289,52 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 10 - Prato Sobremesa Porcelana - Prato 
sobremesa 21 cm de diâmetro, no formato 
redondo; confeccionado em porcelana branca com 
detalhes na borda em Fio de Ouro; Cor: branca 
esmaltado: Resistente a forno micro-ondas; 
esmaltado sem falhas, bolhas ou riscos 
(rachaduras); Não deve apresentar deformações 
geométricas; Logotipo e nome do fabricante 
estampado no fundo do prato. 

24 26,85 644,40 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 11 - Sousplats - Confeccionado em 
Polipropileno; Estilo provençal; Liso sem desenhos; 
Cor Branca com Borda dourada; Não deve 
apresentar nenhuma imperfeição; Não deve 
apresentar nenhuma deformidade; 
Aproximadamente 33 cm de diâmetro. 

24 24,07 577,68 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

Item 12 - Faca de mesa em aço inox, marca 
Hércules ou equivalente - Confeccionada em aço 
inox AISI 304 ou 430; Lâmina e cabo monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emendas; Lisa sem 
desenhos; Ponta redonda; A peça deverá 
apresentar o acabamento do aço inox em alto 
brilho; Comprimento de 22 cm; A marca do 
fabricante deverá vir impresso no talher; Não deve 
apresentar nenhuma imperfeição ou brilho opaco; 
Não deve apresentar nenhuma deformidade ao ser 
dobrada manualmente; Embalados em caixa com 
doze unidades. 

2 51,84 103,68 

Grupo 1 - Aquisição de 
materiais e equipamentos 

Item 13 - Garfos de mesa em aço inox, marca 
Hércules ou equivalente - Com formato simétrico e 

2 80,62 161,24 
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para uso na copa que 
atende as autoridades na 

Sede do Tribunal de Contas 
da União em Brasília - DF. 

bordas cuidadosamente arredondadas; 
Confeccionada em aço inox AISI 304 ou 430; 
Lâmina e cabo monobloco, ou seja, em uma única 
peça, sem emendas; Liso sem desenhos; A peça 
deverá apresentar o acabamento do aço inox em 
alto brilho; A marca do fabricante deverá vir 
impresso no talher; Espessura mínima de 2 mm; 
Comprimento de 22 cm; Não deve apresentar 
nenhuma imperfeição ou brilho opaco; Não deve 
apresentar nenhuma deformidade ao ser dobrada 
manualmente; Embalados em caixa com doze 
unidades. 

Valor total estimado da contratação 4.825,01 

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Grupo Item 
Prazo de 
Entrega* 

Amostra 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
1 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
2 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
3 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
4 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
5 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
6 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
7 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
8 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
9 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
10 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
11 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
12 

15 dias úteis Não 

Grupo 1 - Aquisição de materiais e equipamentos para uso na copa que atende 
as autoridades na Sede do Tribunal de Contas da União em Brasília - DF. 

Item 
13 

15 dias úteis Não 

* A contar a partir da data da emissão da nota de empenho. 


