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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1 Aquisições de materiais de expediente, consumo, utensílios, copa e insumos de 

informática para utilização para o funcionamento diários desta CEASA/DF, via Ata de 

Registro de Preço. 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição dos materiais objeto deste termo visa a atender as necessidades de 

reabastecimento do estoque desta CEASA/DF, bem como a aquisição de matérias de 

consumo, utensílios, informática e copa e cozinha para o uso nas rotinas diárias de trabalho 

desta empresa, permitindo assim o atendimento da previsão de consumo durante o exercício 

de 2021/2022. 

3 – DOS MATERIAIS E SEUS QUANTITATIVOS 

ITEM 

DESCRIÇÃO QTD MEDIDA GRUPO: 

01 

1 

Álcool gel 500 c/ válvula pump – Álcool 

70%. Gel para higienizar as mãos, ação 

antibactericida  transparente. Contendo 

440Gr. 

240 Unidades  

2 

Álcool liquido etílico hidratado 46º 

INPM limpador de uso geral, contendo 

1L. Marca equivalente ou superior, 

START 

12 Unidades  

3 

Apagador para quadro branco e quadro 

de vidro, em 100% lã (macio e 

resistente), com pegador anatômico em 

plástico de alta resistência e atóxico, 

com encaixe para pinceis atômicos, 

medindo aproximadamente 

55x145x30mm (LXCXA). Marca 

equivalente ou superior á RADEX. 

5 Unidades  

mailto:ceasa@ceasa.df.gov.br


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 
Telefone: (61) 3363-1203 - FAX (61) 3361-8221 – E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br 

2 

4 

Apontador de lápis com depósito, lâmina 

de aço temperado com excelente fio de 

corte, 01 furo. Marca equivalente ou 

superior FABER CASTELL.  

12 Unidades  

5 

Borracha branca, para apagar escrita a 

lápis, fabricada em material atóxico, com 

cinta protetora em material plástico, 

medindo aproximadamente 

56x33x11mm (CxLxA) 

3 
CX c/ 24 

Unidades  

6 

Calculadora de mesa 12 dígitos, com 

visor de cristal líquido, alimentação solar 

ou a bateria, funções de porcentagem, 

raiz quadrada, memória, inversão de 

sinais, GT, UM, com correção total e 

parcial e desligamento automático ou 

tecla OFF, medindo aproximadamente 

13 x 15cm e com garantia mínima de 6 

meses. 

10 Unidades 

7 

Caneta esferográfica, corpo de plástico 

cristal transparente sextavado com furo 

de respiração lateral no centro, com 

cartucho removível de encaixe, com 

ponta de metal e esfera de tungstênio, 

tampa ventilada, escrita na cor AZUL. 

Marca equivalente ou superior à BIC 

Cristal. 

8 
CX c/ 50 

Unidades 
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8 

Caneta esferográfica, corpo de plástico 

cristal transparente sextavado com furo 

de respiração lateral no centro, com 

cartucho removível de encaixe, com 

ponta de metal e esfera de tungstênio, 

tampa ventilada, escrita na cor PRETA. 

Marca equivalente ou superior à BIC 

Cristal. 

8 
CX c/ 50 

Unidades 

9 

Caneta esferográfica, corpo de plástico 

cristal transparente sextavado com furo 

de respiração lateral no centro, com 

cartucho removível de encaixe, com 

ponta de metal e esfera de tungstênio, 

tampa ventilada, escrita na cor 

VERMELHA. Marca equivalente ou 

superior à BIC Cristal. 

3 
CX c/ 50 

Unidades 

10 

Caneta marca texto, com tinta 

fluorescente na cor AMARELA, com 

ponta chanfrada, medindo 

aproximadamente 10x135mm (DxC). 

Com  validade a 12 meses no ato da 

entrega. Marca equivalente ou superior à 

HELIOS CARBEX. 

10 
CX c/ 12 

Unidades 

11 

Caneta marca texto, com tinta 

fluorescente na cor LIMÃO, com ponta 

chanfrada, medindo aproximadamente 

10x135mm (DxC). Com  validade a 12 

meses no ato da entrega. marca 

equivalente ou superior à HELIOS 

CARBEX. 

5 
CX c/ 12 

Unidades 
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12 

Caneta marca texto, com tinta 

fluorescente na cor ROSA, com ponta 

chanfrada, medindo aproximadamente 

10x135mm (DxC). Com validade a 12 

meses no ato da entrega. Marca 

equivalente ou superior à HELIOS 

CARBEX. 

5 
CX c/ 12 

Unidades 

13 

Caneta marcadora para quadro branco 

em acrílico, com reposição constante da 

tinta, capacidade mínima 5,5ml, 

material: plástico, material da ponta: 

feltro com ponta redonda média; cor 

AZUL. em unidades. Com validade de 1 

ano. 

20 Unidades  

14 

Caneta marcadora para quadro branco 

em acrílico, com reposição constante da 

tinta, capacidade mínima 5,5ml, 

material: plástico, material da ponta: 

feltro com ponta redonda média; cor 

PRETA em unidades. Com validade de 1 

ano 

20 Unidades  

15 

Caneta marcadora para quadro branco 

em acrílico, com reposição constante da 

tinta, capacidade mínima 5,5ml, 

material: plástico, material da ponta: 

feltro com ponta redonda média; cor 

VERMELHA em unidades. Com 

validade de 1 ano 

20 Unidades  

16 

Cesto de lixo em metal telado na cor 

preta, com 27cm de diâmetro e 28 cm de 

altura. 

20 Unidades  
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17 

Clip, tratamento superficial niquelado, 

2/0, material aço inoxidável paralelo. 

Caixa com 100 unidades. 

150 Caixas  

18 

Clip, tratamento superficial aniquilado, 

4/0, material aço inoxidável paralelo. 

Caixa com 50 unidades. 

80 Caixas  

19 

Clip, tratamento superficial aniquilado, 

8/0, material aço inoxidável paralelo. 

Caixa com 25 unidades. 

5 Caixas 

20 

Cola adesiva de contato, secagem rápida, 

tubo com base para condicionamento 

vertical com 5 gramas, validade mínima 

de 1 ano. 

5 Unidades  

21 

Cola plástica branca, em bastão, tubo 

com, no mínimo 8g, sem solventes, não 

tóxica. Com validade superior a 12 

meses no ato da entrega. Marca 

equivalente ou superior à FABER 

CASTEL. 

12 Unidades  

22 

Cola plástica branca, liquida tubo de 

90gr, sem solventes, não tóxica, inodora. 

Validade superior a 12 meses no ato da 

entrega. Marca equivalente ou superior a 

FABER CASTELL. 

12 Unidades  
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23 

Corretivo líquido, cor branca, a base de 

água, inodoro, não tóxico, para correção 

de qualquer tipo de escrita. Frasco 

contendo, no menino 18 ml. Validade 

superior a 12 meses no ato da entrega. 

Marca equivalente ou superior à CIS. 

12 Unidades  

24 

Disco laser DVD-RW, gravável, 

capacidade de 4,7 gb, tempo de gravação 

duro transparente incolor, velocidade de 

gravação 8x display de parede em 

acrílico cristal 3 mm, modelo “frente 

única” tamanho a4 vertical com fita 

dupla face tipo “vhd” para fixação. 

20 Unidades  

25 

Envelope A4, gramatura 90g, celulose 

proveniente de florestas renováveis, cor 

parda. 

750 Unidades  

26 
Envelope oficio pardo, 80 g, formato 

240 mm x 340 mm 
250 Unidades  

27 

Estilete largo 18mm, com cabo 

anatômico, trava de segurança, feito em 

PVC e aço carbono, com tratamento 

antiferrugem. 

12 Unidades  

28 

Extrator de grampo tipo espátula, 

confeccionado em AÇO inoxidável, 

medindo aproximadamente 150x20mm 

(CxL). Marca equivalente ou superior à 

BACCHI. 

20 Unidades  

29 

Fita adesiva em papel kraft rolo medindo 

50mm x 50m. Validade mínima de 1 

ano. 

10 Unidades  
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30 

Fita adesiva em polietileno, transparente, 

incolor, monoface, multiuso, medindo 12 

mm x 50m. Validade mínima de 1 ano. 

30 Unidades  

31 

Fita adesiva, transparente em PVC 

medindo 45mm x 45m, validade mínima 

de 1 ano. 

120 Unidades  

32 

Fita autoadesiva crepe, cor bege claro, 

medindo 50x25mm (CxL). Validade 

superior a 12 meses no ato da entrega. 

Marca equivalente ou superior à 3M. 

15 Unidades  

33 

Fita autoadesiva crepe, cor bege claro, 

medindo 50x50mm (CxL). Validade 

superior a 12 meses no ato da entrega. 

Marca equivalente ou superior à 3M. 

15 Unidades  

34 

Fita dupla face transparente 19 mm x 

20m em rolo, próprio para colar placas, 

etiquetas de patrimônio e etc. material de 

boa qualidade que tenha boa fixação. 

Marca equivalente ou superior a VHB 

3M 

3 Unidades  

35 

Grampeador para papel compatível com 

grampos 26/6 e 26/8, confeccionado em 

aço escovado e com a base 

emborrachada, depósito com face de 

segurança, botão de acionamento do 

trilho, com capacidade para grampear 

acima de 30 folhas de uma vez. 

100 Unidades  
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36 

Grampo P/ grampeador, material metal, 

tratamento superfície niquelado, 

tamanho 26/6.  

20 CX c/ 5000 un 

37 

Lápis, corpo confeccionado em madeira 

reflorestada, com corpo sextavado, 

recoberto com pintura atóxica, medindo 

aproximadamente 180x70mm (CxL). 

Barra interna de grafite continua e 

uniforme, escrita de 2mm. 

2 
CX c/144 

unidades 

38 

Lapiseira 0,5mm, corpo na cor preta, 

prendedor, ponteira e acionador 

metálicos, com borracha embutida, uso 

profissional. Marca equivalente ou 

superior a FABER CASTELL. 

12 Unidades  

39 

Lapiseira 0,7mm, corpo na cor preta, 

prendedor, ponteira e acionador 

metálicos, com borracha embutida, uso 

profissional. Marca equivalente ou 

superior a FABER CARTELL. 

24 Unidades  

40 

Liga elástica de borracha tipo (látex) nº 

18, espessura de 2mm, para uso geral, 

cor amarela, pacote com 100 gramas, 

embalagem contendo nome do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade mínima de 1 ano. 

20 
Pct com 100 

Gr.  
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41 

Memoria portátil, capacidade memoria 

32-GB, interface USB 2.0, Tipo Pen 

Drive "Plug and play", . Taxa de leitura 

mínima 15MB/s de gravação MB/s . 

Sistemas de proteção e de alceamento 

para transporte. Marca equivalente ou 

superior SANDISK. 

50 Unidades  

42 

Papel A4, 210 x 297 mm, gramatura, 

75g, celulose proveniente de florestas 

renováveis, branco, embalagem com 500 

folhas, caixa com 10 resmas.  

1000 
Resma com 

500 folhas 

43 

Papel e adesivo reposicionavel de 38 

mm x 50, Amarelo, pacote c/4 blocos 

com 100 folhas, de alta qualidade. 

100 
Pct c/ 4 blocos 

x100 fls 

44 

Papel e adesivo reposicionável de 76 

mm x 102 mm, 1 bloco com 100 folhas, 

de alta qualidade. 

100 
Bloco c/ 100 

folhas 

45 

Pilha alcalina 1,5V tipo AA, validade 

mínima de 24 meses, acondicionadas em 

cartelas de 4 unidades. 

20 
Cartelas c/ 4 

unidades 

46 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA, validade 

mínima de 24 meses, acondicionadas em 

cartelas de 2 unidades.. 

150 
Cartelas c/ 2 

unidades 

47 Bateria alcalinas de 9Volts 10 Unidades 
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48 

Régua plástica de 30 cm, com  no 

mínimo 3mm de espessura e 35mm de 

largura, graduada em milímetros rígida. 

10 Unidades  

49 

Tesoura em aço inoxidável, ponta fina 

reta, cabo plástico, medindo 

aproximadamente 20 cm. 

20 Unidades  

50 

Prancheta resistente em acrílico fumê 

transparente, tamanho em A4, dotada de 

garra metálica não oxidável. 

20 Unidades  

51 

Quadro branco para planejamento: 

dimensões de 120 x 90 cm,  

confeccionado em MDF 9 mm, 

sobreposto por laminado melamínico, 

com suporte para pincel e apagador. 

05 Unidades 

52 

Quadro branco de planejamento: 

dimensão de 200 x 120 cm, 

confeccionado em MDF 9 mm, 

sobreposto por laminado melamínico, 

com suporte para pincel e apagador. 

02 Unidades 

53 
Cavalete para bloco flip chart -  Madeira 

ou alumínio – 90x60x1,80cm; 
2 Unidades 

54 
Bloco de flip chart  - dimensão 88x64cm 

, 50 folhas 
2 Unidades 
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55 

Luvas para procedimento não cirúrgicos 

confeccionada em látex, com pó 

bioabsorvível, superfície lisa, formato 

ambidestro, tamanhos:  M, caixa com 

100 peças. 

25 
CX c/ 100 

unidades 

56 

Luvas para procedimento não cirúrgicos 

confeccionada em látex, com pó 

bioabsorvível, superfície lisa, formato 

ambidestro, tamanhos:  G, caixa com 

100 peças. 

25 
CX c/ 100 

unidades 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO QTD MEDIDA GRUPO: 

02 

57 

Filtro de linha régua padrão profissional 

com 06 tomadas NBR14.136, com 

tensão de entrada e saída 127/220V 

(Bivolt) automático, corrente máxima do 

conjunto de 10 A, frequência 50/60Hz, 

atenuação 5dB a 37dB, com chave de 

segurança de liga de desliga e circuito de 

desarmamento e corta o funcionamento 

em caso de curto circuito e sobrecargas, 

com cabo de força padrão de  no mínimo 

de 300cm em conformidade com a 

norma técnica NBR 14.136 da ABNT e 

certificado pelo INMETRO. 

15 Unidades 

58 

Webcam tipo de sensor: CMOS; 

Conexão USB 2.0 plug and play; 

Resolução de video 1080p; Compatível 

com sistemas operacionais windows 7 

ou superior e Linux; Base 

multidirecional compatível com 

notebooks e desktops; Comprimento do 

cabo mínimo de 1,4m 

 

10 Unidades 
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59 

Fone de ouvido com microfone usb; 

Possuir cabo com tamanho mínimo de 

1,8m; Conexão USB; 

Potencia máxima de entrada 20mW; 

Impedância 32 Ohm; Resposta de 

Frequência mínimo de 20Hz a 20KHz; 

Potência máxima 100mW; Unidade de 

diafragma mínima de 40mm; Formato 

Over-ear estéreo; Microfone com 

captação Direcional; 

Resposta de frequência do microfone 

100Hz a 10KHz; Sensibilidade do 

microfone mínimo de 42dB; 

Compatível com Windows 7 ou 

superior, Linux; 

 

15 Unidades 

60 

Conector macho RJ45 

Conector para cabo U/UTP 

Tipo: RJ45 

Categoria: CAT5.E 

500 Unidades 

61 

Conector femea RJ45Conector para cabo 

U/UTP; Categoria: CAT5.E 

Tipo: RJ45 fêmea (keystone jack); 

Padrão de montagem T568A e T568B; 

100 Unidades 

62 

Alicate Inserção Punch Down de 

impacto para RJ45 fêmea (keystone 

jack) e patch panel 

2 Unidades 

63 

Alicate de crimpagem para conector 

RJ45 (plug) com decapador e cortador 

embutido compatível com conectores: 

RJ11 e RJ45 

2 Unidades 

64 

 Apoios ergonômicos para os pés: 

dimensões de aproximadamente 

40x30cm, Inclinação ajustável, cor preto, 

superfície antiderrapante. 

5 Unidades 
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ITEM 

DESCRIÇÃO QTD MEDIDA 
GRUPO: 

03 

65 

Açúcar cristal, composição origem 

vegetal, sacarose de cana de açúcar, 

aplicação adoçante, características 

adicionais branco de 1ª qualidade, 

acondicionado em embalagem plástica 

de 5 Kg (cinco quilos), com todas as 

informações pertinentes ao produto, 

previsto na legislação vigente, constando 

data de fabricação e validade nos pacotes 

individuais, Marca equivalente ou 

superior Cristal Rei. 

120 PCT/05 kg 

66 

Adoçante Líquido 100% Natural de 100 

ml - extraídos diretamente de plantas ou 

produzidos por via biotecnológica; 

12 Unidades 

67 

Café em pó homogêneo, torrado e 

moído, constituídos de grãos tipo 06 

COB (Classificação Oficial Brasileira), 

com no máximo 10% em peso de grãos 

com defeitos pretos, verdes e ou ardidos 

(PVA) e ausente de grãos preto-verdes e 

fermentados, gosto predominante de café 

arábica, admitindo-se café robusta 

(conilon), com classificação de bebida 

Mole a Rio, isento de gosto Rio Zona; 

com aroma e sabor característicos do 

produto, podendo ser suave ou intenso, 

com nota de Qualidade Global não 

inferior a 6,0 pontos, na escala de 0 a 10. 

Pacote com 10 unidades acondicionado 

em embalagem a vácuo puro, 500gr, 

cada com certificado de pureza ABIC. 

Marca equivalente ou superior CAFE 

DO SITIO. 

1.300 PCT c/ 500GR 

mailto:ceasa@ceasa.df.gov.br


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 
Telefone: (61) 3363-1203 - FAX (61) 3361-8221 – E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br 

14 

68 

Chá erva doce – embalagem – caixa com 

10 saquinhos – peso líquido de 20 

gramas. Acondicionamento: em caixas, 

devidamente identificado com a 

descrição resumida do material. 

100 Cxs. 

69 

Chá flores e frutas – Sabor maçã, 

embalagem – caixa com 10 saquinhos – 

peso líquido de 20 gramas. 

Acondicionamento: em caixas, 

devidamente identificado com a 

descrição resumida do material. 

200 Cxs. 

70 

Chá flores e frutas – Sabor morango, 

embalagem – caixa com 10 saquinhos – 

peso líquido de 20 gramas. 

Acondicionamento: em caixas, 

devidamente identificado com a 

descrição resumida do material. 

200 Cxs. 
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ITEM 

DESCRIÇÃO QTD MEDIDA GRUPO: 

04 

71 

Calça Jeans Masculina Profissional, cor 

azul escuro, modelo tradicional básico 

para uso profissional, como parte 

integrante de uniformização em 

indústrias, construção civil, 

transportadoras, dentre outras atividades, 

com a logomarca e o nome da 

CEASA/DF pintados em letras 

maiúsculas na cor branca, no bolso 

traseiro esquerdo, com o tamhanho de 

12CM (Desenho em Anexo).  

10 38 

15 40 

15 42 

15 44 

10 46 

10 48 

72 

Par de Botina de Segurança com elástico 

recoberto e biqueira em aço C28497 – 

Confeccionada em couro com 

curtimento atravessado, 1,8/2,0MM 

linhas de espessura, fechamento em 

elástico, forração em tecido não 

transpirável, palmilha de montagem em 

E.V.A fixada/costurada junto ao cabedal 

(processo strobel) solado em PU 

bidensidade bicolor com sistema de 

absorção de impacto, injetado 

diretamente ao cabedal, testada e 

aprovada pela normas Abnt Nbr 

12594/1992 e Nbr 12561/1992. 

Referencia: Marluvas ou Similar. 

05 38 

05 39 

20 40 

20 41 

20 42 

15 44 
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ITEM 

DESCRIÇÃO QTD MEDIDA GRUPO: 

05 

73 Mergulhão Ebulidor Gigante 220 v 05 Unidades 

74 

Xicara para café com pires em porcelana 

branca lisa, com alça e com capacidade 

para 70ml, tendo 5,0 centímetros de 

diâmetro e 5,5 centímetros de altura. 

60 Unidades 

75 

Garrafa Térmica de 1,8 litros, com 

sistema de servir em bomba de pressão, 

com capacidade de conservação da 

temperatura de no mínimo 6 horas, 

revestida em inox, ampola de vidro, com 

sistema de corta pingo, medidas 42cm X 

16cm X 15cm. 

10 Unidades 

76 

Jarra Inox 2 litros para água ou suco, em 

material aço inox, polipropileno, com 

tampa e cabo na cor preta. 

5 Unidades 

77 

Coador de pano para cafeteira industrial, 

100% em algodão, na cor branca, 

contendo 20cm de diâmetro e 30cm de 

profundidade 

5 Unidade 

78 

Copo Descartável Biodegradável, feito 

de material biodegradável e atóxico, 

resistente, branco ou transparente, 

capacidade de 180 ml a 200ml, 

confeccionado em 

material  biodegradável tipo amido de 

milho, para utilização de líquidos frios e 

quentes e que permita a sua 

decomposição em no máximo 2 (dois) 

anos. Pacotes com 100 unidades, 

podendo ser acondicionado em caixas de 

25 a 50 pacotes.  

1000 
Pacotes com 

100 Unidades 
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79 

Copo Descartável Biodegradável para 

cafezinho, feito de material 

biodegradável e atóxico, resistente, 

branco ou transparente, capacidade de 50 

ml a 80ml, confeccionado em 

material  biodegradável tipo amido de 

milho, para utilização de líquidos frios e 

quentes e que permita a sua 

decomposição em no máximo 2 (dois) 

anos. Pacotes com 100 unidades, 

podendo ser acondicionado em caixas de 

25 a 50 pacotes. 

500 
Pacotes com 

100 Unidades 

 

3.1 As datas de validades dos grupos “01; 02; 03; 04 e 05”, só serão aceitas mercadorias que 

ainda tenho no mínimo 80% da sua data de validade. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS 

MATERIAIS  

4.1 Os materiais deverão ser entregues na SEPA - Seção de Patrimônio e Almoxarifado da 

CEASA/DF, localizada no Sia Trecho 10 Lote Nº 05, no horário de 08h15min as 15h30min, 

de segunda à sexta-feira. Respeitando o horário de almoço entre 11h45min às 13h15min. 

4.2 O prazo máximo de entrega é de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de 

Empenho.  

4.3 Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega 

estabelecido, deverá encaminhar a CEASA/DF solicitação de prorrogação de prazo de 

entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente 

comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.  

4.4 A comprovação de que trata o item anterior, deverá ser promovida não apenas pela 

argumentação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a 

ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do 

fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro 

equivalente, e aceito pela CEASA/DF.  
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4.5 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela CEASA/DF na forma da lei e de 

acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa da 

decisão proferida.  

4.6 Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo 

inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas legislação quanto o atraso na 

entrega.  

4.7 Os recebimentos provisório e definitivo dos materiais ficarão a cargo da SEPA - Seção de 

Patrimônio e Almoxarifado da CEASA/DF, conforme descrito a seguir:  

4.7.1 O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega, ou em até 5 (cinco) 

dias úteis desta, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações:  

a) os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com a 

indicação da marca/modelo na embalagem e/ou no próprio material, bem como das demais 

características que possibilitem a correta identificação do material;  

b) condições da embalagem e/ou do material;  

c) quantidade entregue;  

d) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador 

(CEASA/DF), descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total.  

e) especificação nas embalagens. 

4.8 Atendidas às condições indicadas no item 4.7 acima, será registrado o recebimento 

mediante atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio.  

4.9 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, 

não configura o recebimento definitivo do material. 

4.10 O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo:  

a) correspondência de marca/modelo do material com os indicados na nota de empenho ou 

proposta da fornecedora;  

b) compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas neste Termo de 

Referência e constantes da proposta da empresa fornecedora;  

c) conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador (CEASA/DF), 

descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total.  
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4.11 Verificada alguma falha no fornecimento, será feito o registro formal e informado à 

empresa fornecedora, para que proceda à sua correção no prazo de até 10 (dez) dias.  

4.12 Reserva-se a CEASA/DF o direito de não aceitar material cuja qualidade seja 

comprovadamente baixa. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 Receber, por meio de Fiscal, os materiais, a fim de que se evitem desarmonias entre 

materiais entregues e aplicados;  

5.2 Propiciar à empresa o acesso aos locais onde os materiais serão entregues, em horário 

adequado, e no tempo necessário para o seu cumprimento; 

5.3 Permitir acesso dos empregados da empresa, devidamente identificados, às suas 

dependências para execução do serviço objeto deste Termo; 

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos 

da empresa; 

5.5 Notificar, por escrito, a constatação de quaisquer irregularidades verificadas durante o 

fornecimento, fixando prazo para a correção correspondente. 

5.6 O gestor designará um executor para fiscalizar e acompanhar o andamento desse processo 

6 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

6.1 Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como 

salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, impostos e 

contribuições, indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que porventura 

venham a ser criadas ou exigidas por lei; 

6.2 Fornecer todos os produtos, conforme as necessidades da CEASA/DF, de acordo com as 

especificações, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da 

fiscalização da CEASA/DF, e de acordo com as condições e prazos previstos neste Termo; 

6.3 Fornecer produtos de primeira qualidade, conforme as orientações contidas neste Termo; 

6.4 Instruir seus empregados responsáveis pela entrega dos produtos a se adequarem às 

normas disciplinares, regimentais e de segurança da CEASA/DF sem, contudo, manter 

qualquer vínculo empregatício com o mesmo; 

6.5 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto deste termo; 

6.6 Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente aos 

da CEASA/DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 
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6.7 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados, obrigando-

se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei. 

6.8 Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros 

assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu 

conhecimento por força da execução do fornecimento; 

6.9 Comunicar a CEASA/DF qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas 

observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

6.10 Substituir os produtos que não foram entregues em conformidade com o exigido no 

Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; contado da comunicação da fiscalização. 

6.11 Acatar todas as exigências da CEASA/DF, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

6.12 A contratante designará um funcionário para executar e fiscalizar a atividade inerente a 

Ata de Registro de preços 

 

7. SANÇOES PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO OBJETO 

7.1 O descumprimento das exigências do Termo de Referencia, quando não devidamente 

justificadas e aceitas pela CEASA/DF, implicará nas penalidades prevista na legislação 

licitatória, na forma da Lei 13.303/16 e Regulamento de Compras e Licitações. 

 

8 - DO PAGAMENTO  

8.1 O pagamento será efetuado, de acordo com as normas financeiras e orçamentarias do 

Distrito Federal.  
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ANEXO – I 

 

 

mailto:ceasa@ceasa.df.gov.br

