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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional 
Seção de Agroqualidade e Segurança Alimentar

 

Termo de Referência - CEASA-DF/DISAN/GESAN/SEAGRO  

 

1.      OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de calibração, manutenção preven�va e corre�va de equipamentos
de medição de pesos(balanças),compreendendo fornecimento de peças, componentes, acessórios e mão de obra, para os equipamentos
presentes na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A–CEASA-DF, conforme itens descritos no ANEXO I e ANEXO II.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Os equipamentos de medição de pesos u�lizados no Banco de Alimentos de Brasília necessitam de manutenção preven�va e
corre�va para seu perfeito funcionamento, tendo em vista o desgaste ocasionado pelo uso constante. A manutenção em tempo correto
proporciona maior vida ú�l e melhor conservação do patrimônio público, bem como garante uma maior precisão e veracidade dos dados
coletados.

2.2. Esta contratação terá a finalidade de manter os equipamentos de medição de peso, listados no ANEXO I, em pleno funcionamento e
sem riscos de paralisações de longo prazo, resguardando de interrupções nas a�vidades de recebimento e distribuição de alimentos.

 

3.  QUADRO RESUMO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Item

 

Descrição
Unidade de
Medida

 

Quantidade

1
Prestação de serviços de calibração e manutenção

preventiva de 6 balanças
 Serviço      4

2
Prestação de serviços de calibração e manutenção

corretiva de 6 balanças
 Serviço

 por

 demanda

3.1. Os serviços de manutenção serão classificados em preven�vos e/ou corre�vos,referentes a manutenção dos equipamentos de
medição de peso descritos no ANEXO I.

3.2. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA compreenderá o exame dos equipamentos em condições de uso e funcionamento, visando iden�ficar
e prevenir a ocorrência de possíveis defeitos. Estes serviços constam a calibragem, verificação do funcionamento básico da parte elétrica,
eletrônica, mecânica, hidráulica, e outros serviços julgados per�nentes, obedecendo aos preceitos presentes nos manuais e normas técnicas
emi�das pelos fabricantes dos equipamentos. A manutenção preven�va compreende ainda a limpeza geral, lubrificação, ajustes, regulagens,
eliminação de eventuais defeitos,reparos, testes, subs�tuição de peças defeituosas, bem como laudo técnico, atualização e treinamento dos
funcionários que operam o equipamento. Tais serviços serão realizados com frequência trimestral (4 serviços por ano) nos meses de janeiro, abril,
julho e outubro.

3.3. A MANUTENÇÃO CORRETIVA compreende qualquer serviço que envolva reparo e/ou subs�tuição de componentes (peças e
acessórios), com o obje�vo de sanar defeitos decorrentes do uso corriqueiro dos equipamentos, conforme os manuais e normas técnicas
específicas. Compreenderão os serviços na parte elétrica, eletrônica,mecânica,hidráulica,estrutural,e etc. A manutenção corre�va será realizada
em casos de mal funcionamento e/ou defeito do equipamento.

3.4. Ressaltamos que os aparelhos de medição de peso estão descritos no ANEXO I e ANEXO II deste Termo de Referência;

3.5. Os itens descritos no ANEXO I são propriedade desta CEASA/DF, com exceção das balanças de piso. Os referidos aparelhos foram
advindos do Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2012, realizado entre a CEASA/DF, EMATER-DF e SEAGRI-DF.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços de manutenção corre�va serão realizados mediante a necessidade e demanda da CEASA-DF, haja vista, a impossibilidade
de prever os serviços a serem realizados. A CONTRATADA deverá executar fielmente os serviços que lhe forem autorizados, com u�lização de mão
de obra qualificada e dentro das melhores normas técnicas, de acordo com as especificações recomendadas pela fabricante do equipamento, do
órgão de controle INMETRO e eventuais complementações da CONTRATADA, e com rigorosa observância aos demais detalhes e solicitações de
serviço/peças emanadas e aprovadas pela CEASA-DF, bem como, apontar ou comunicar formalmente demais problemas constatados no decorrer
do conserto do equipamento,além daqueles já indicados e autorizados.

4.2 O serviço de manutenção corre�va, assim que solicitado pela CONTRATANTE,deverá ser atendido quantas vezes forem necessários, tendo,
portanto, número ilimitado de chamadas, sem nenhum custo adicional para a CEASA-DF com relação ao deslocamento da CONTRATADA. O tempo
de solução dos chamados técnicos para as manutenções corre�vas será de 24 (vinte quatro) horas,contados a par�r da abertura do chamado
registrado, via telefone ou e-mail.

4.3.  O serviço de manutenção preven�va será executado A CADA 03 MESES, em DIAS ÚTEIS, sempre as SEXTAS-FEIRAS.

4.4 As manutenções corre�vas, bem como chamados extraordinários serão executados no horário de 08:30 às 16:30hs, de segunda a sexta-feira.

4.5 Todos os materiais, salvo o disposto em contrário neste Termo de Referência, serão fornecidos pela CONTRATADA pela execução dos serviços.
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4.6 Os materiais a serem empregados nos serviços deverão sa�sfazer integralmente as especificações da ABNT para cada caso.

4.7 Deverão ser realizados procedimentos de testes, após os reparos, e, se necessário,subs�tuições de peças, ficando estabelecido que as peças
novas colocadas tornar-se-ão de propriedade da CEASA-DF.

4.8 Toda mão de obra será fornecida pela CONTRATADA, de acordo com as leis trabalhistas vigentes.

4.9 Os serviços serão executados por profissionais habilitados, com capacitação técnica para solucionar o(s)defeito(s)apresentado(s),selecionados
pela contratada.

4.10 A prestação de serviços com caráter corre�vo, incluindo mão de obra e subs�tuição de peças, componentes, equipamentos, acessórios e
outros, será realizada somente após aprovação do responsável (executor) designado pela CEASA-DF, mediante autorização encaminhada via
correspondência eletrônica.

4.11 Os serviços e a subs�tuição de peças, componentes, acessórios e outros deverão ser preferencialmente realizados nas instalações da
CONTRATANTE.Dependendo do grau de complexidade dos serviços, poderão ser realizados nas instalações da CONTRATADA,desde que esta
providencie o transporte.

4.12 A CONTRATADA deverá indicar o endereço de suas instalações no Distrito Federal para execução dos serviços, sujeito à vistoria da CEASA-DF.
O local deve ser adequado para guarda dos equipamentos des�nados a orçamento e/ou conserto,devendo o mesmo ser coberto, limpo, com
iluminação adequada, livre da ação da chuva, vento,poeira,granizo e demais intempéries;

4.13 O transporte dos equipamentos para a manutenção será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e, a par�r do momento em que os
equipamentos forem recebidos por ela, estarão sob sua responsabilidade, sendo que qualquer dano/prejuízo sofrido pelos equipamentos ou seus
acessórios, sejam produzidos por culpa ou dolo, por mo�vo de furto/roubo, danos por intempéries, incêndios ou acidentes deverão ser reparados
pela CONTRATADA sem ônus para a CEASA-DF;

4.14 A CONTRATADA deverá manter e u�lizar, sem qualquer ônus adicional a CEASA-DF, todos os materiais, utensílios, ferramental completo,
equipamentos para diagnós�cos e equipamentos em geral, compa�veis com os equipamentos relacionados no lote, necessários a completa
realização dos serviços.

4.15 Os Equipamentos de Proteção Individual serão de uso obrigatório para os profissionais técnicos da CONTRATADA durante a execução dos
serviços, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-12.

5.  ORÇAMENTO, APROVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS

5.1 Para cada serviço de manutenção corre�va, em caso de subs�tuição de peças, a CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE no mínimo 3
orçamentos dis�ntos, em prazo não superior a 3 (três) dias úteis a contar da data da vistoria do equipamento, confeccionados de forma detalhada,
podendo ser encaminhado via e-mail ou outro meio estabelecido pela CEASA-DF.

5.1.2 Os Orçamentos deverão conter no mínimo as seguintes informações: Em relação às peças orçadas é obrigatório o lançamento da
nomenclatura, marca, quan�dade e o valor, com e sem desconto.

5.1.3 O preço a ser cotado para cada peça, obrigatoriamente deverá estar dentro daquele pra�cado no mercado

5.2.  APROVAÇÃO

5.2.1 As peças e suas quan�dades, bem como o número de horas e serviços a serem executados, deverão corresponder ao efe�vamente
necessário para a realização da respec�va manutenção do equipamento,devendo a CONTRATADA se abster de propor peças, serviços e horas em
desacordo com o que for realmente empregado em cada caso concreto;

5.2.2 O orçamento, após subme�do a apreciação da CEASA-DF, caso aprovado, terá autorizada sua execução conforme solicitações de
serviço/peças a ser expedida. O orçamento poderá ser recusado, revisto ou aceito parcialmente, comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou
fornecer o que for efe�vamente autorizado;

5.2.3 A emissão e elaboração do orçamento para conserto de um equipamento não terá ônus a CEASA-DF, e sempre que possível e necessário for,
deverá ser elaborado com base na peça ou sistema desmontado, a fim de diagnos�car com exa�dão o(s) defeito(s)apresentado(s)nos referidos
equipamentos;

5.3.  REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

5.3.1 As peças de reposição necessárias para o funcionamento dos equipamento deverão ter suas caracterís�cas informadas a CEASA-DF e, após a
devida autorização,poderão ser realizadas as suas subs�tuições pela CONTRATADA.

5.3.2 A CONTRATADA garante que as peças a serem fornecidas para atender aos serviços de manutenção serão novas, e que não são
remanufaturadas, recondicionadas,ou subme�das a quaisquer processos de reu�lização de componentes, no todo ou em parte,e com capacidade
igual ou superior a que se encontra instalada nos equipamentos.

5.3.3 Todas as peças defeituosas subs�tuídas deverão ser devolvidas a CONTRATANTE

 5.3.4 Após a aprovação do orçamento de manutenção corre�va e a devida realização dos reparos necessários, os custos deverão ser descritos em
nota fiscal específica e encaminhados à CEASA/DF no prazo de 07 (sete) dias corridos.

 5.3.5 Qualquer pagamento referente a reparos corre�vos serão pagos exclusivamente à CONTRATADA.

6.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 meses a par�r de sua assinatura,prorrogável a critério da Administração desta CEASA-DF e demais
legislações vigentes.

7.  CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

7.1 Após a execução do serviço autorizado, a CONTRATADA deverá realizar, com o máximo de cuidado, inspeção de qualidade no equipamento
antes de sua devolução, observando:

a) Se o equipamento encontra-se em perfeitas condições de funcionamento;

b) Se a peça autorizada foi realmente instalada em subs�tuição à peça com defeito;

c) Se o serviço autorizado foi efe�vamente realizado;

7.2 A CONTRATADA, além dos procedimentos relacionados no subitem anterior, para a devolução do equipamento, deverá providenciar a limpeza
interna e externa.
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7.3 Os serviços ou peças aplicadas poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o orçamento autorizado e as
condições do edital e seus anexos, mediante prévia no�ficação a CONTRATADA para que, dentro de prazo certo e determinado, estabelecido pelo
CEASA-DF, seja procedida a sua devida regularização, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste ato convocatório;

7.3.1 Serão impugnados pela fiscalização da CEASA, todos os trabalhos que não sa�sfaça mas condições contratuais.

7.3.2 Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

7.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA quanto aos danos
causados diretamente a CEASA-DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços ou, ainda, resultante de imperfeições
técnicas, vício redibitório ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da CEASA-DF ou de seus agentes.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1 O executor do contrato deverá acompanhar e atestar os serviços prestados pela CONTRATADA, observando os seguintes aspectos:

a) Resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados em função da quan�dade e da formação profissional exigida;

c) Adequação dos serviços prestados à ro�na de execução estabelecida;

d) Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, e

e) Sa�sfação do setor demandante do serviço

9. MATRIZ DE RISCO

9.1.      A Matriz de risco é o instrumento que tem o obje�vo de definir as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do
contrato.

9.2.      A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

9.3.      A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja responsabilidade é da CONTRATANTE, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

9.4.      O termo “risco” foi ajustado neste termo de referência para designar o resultado obje�vo da combinação entre probabilidade de ocorrência
de determinado evento, aleatório, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser
ainda mais específico ao se classificar o risco como uma a�vidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

9.5.      A análise dos riscos associados a este empreendimento é realizada através da matriz de riscos que tem por obje�vo traçar as diretrizes das
cláusulas contratuais. Por isso todos os riscos são indicados na forma do Anexo III – Matriz de Riscos deste Termo de Referência e tem por obje�vo
refle�r os eventos mi�gáveis incidentes no projeto.

9.6.      Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo III - Matriz de Riscos, a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia ú�l,
informar a CEASA-DF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas:

a)         Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração es�mada;

b)         As medidas que estavam em vigor para mi�gar o risco de materialização do evento, quando houver;

c)         As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo es�mado para que esses efeitos cessem;

d)         As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e,

e)         Outras informações relevantes.

9.7.      Após a no�ficação, a CEASA-DF decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisão,
a CEASA-DF poderá isentar, temporariamente, a CONTRATADA do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo evento.

9.8.      A concessão de qualquer isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas na Cláusula contratual respec�va.

9.9.      O reconhecimento pela CEASA-DF dos eventos descritos no Anexo III deste Termo de Referência que afetem o cumprimento das obrigações
contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, não dará ensejo à recomposição do equilíbrio econômico financeiro
do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

9.10.    As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverá ser comunicado pelas partes em até 01 (um)
dia ú�l, contados da data da ocorrência do evento.

9.11.    As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido.

9.12.    As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do príncipe ou
força maior.

9.13.    Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do
Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

9.14.    O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a
manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente onerosa.

9.15.    As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso
fortuito, fato do príncipe ou força maior.

9.16.    Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da execução do contrato, não
previstos no Anexo III – Matriz de Riscos, serão decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

 

10. GARANTIA DOS SERVIÇOS

10.1 A CONTRATADA se compromete a oferecer os seguintes prazos mínimos de garan�a em casos de manutenção corre�va:
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10.2 As peças, equipamentos, componentes, acessórios e outros a serem u�lizados no conserto deverão ser novos; originais ou recomendados
pelo fabricante; compa�veis com o equipamento, observada a garan�a de fábrica, que não poderá ser inferior a 90(noventa)dias.

10.3 Os materiais que trata o item anterior não poderão ser usados, recondicionadas,remanufaturados,ou de procedência duvidosa.

10.4 A CONTRATADA deverá entregar ao responsável na CEASA-DF os materiais velhos subs�tuídos nas embalagens correspondentes aos novos,
por ocasião da entrega do equipamento que sofreu manutenção.

10.5 Serviços realizados também terão garan�a mínima de 90 dias, além do prazo de vigência contratual;

10.6 A CONTRATADA, após no�ficada deverá realizar os consertos em garan�a;

10.7 Ocorrendo defeito durante o período de garan�a, a CONTRATADA será comunicada e deverá no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados do recebimento da comunicação, providenciar o reparo, sem qualquer ônus para o CEASA-DF;

11.  RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

11.1 Exercer a fiscalização dos serviços por funcionários especialmente designados.

11.2 Fornecer à CONTRATADA todo �po de informação interna essencial à realização dos serviços.

11.3 Encaminhar as solicitações de manutenção, com a descrição básica dos defeitos apresentados.

11.4 Exigir da empresa contratada o estrito cumprimento das normas e condições contratuais.

11.5 Rejeitar ou sustar a prestação de serviços inadequados

11.6 Registrar, para posterior correção por parte de empresa contratada, as falhas detectadas na execução dos serviços, anotando devidamente as
intercorrências que julgar necessárias.

11.7 No�ficar, formal e tempes�vamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos materiais.

11.8 Solicitar à empresa contratada a subs�tuição de qualquer produto fornecido que esteja em desacordo com o especificado ou insa�sfatório;

 

12.      OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente à    Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do objeto licitado;

12.2 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as  obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.

12.3 A empresa contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência;

12.4 Fornecer todos os documentos per�nentes aos serviços solicitados pela contratante ou seus fiscais;

12.5 Os serviços serão executados durante horário e nos dias normais de expediente da CONTRATANTE (8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h).

12.6 A eventual demanda fora do horário normal de expediente da CONTRATADA, mesmo que solicitado pela CONTRATANTE, não implicará
adicional de preço.

12.7 A CONTRATADA deverá emi�r um relatório ao final de cada serviço executado informando a a�vidade realizada(calibração, manutenção
preven�va ou manutenção corre�va), o qual será enviado junto com a Nota Fiscal dos serviços.

 

13.  PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 O pagamento será feito, de acordo com as normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, conforme decreto nº
32.598, de 15 de dezembro de 2010.

13.2 O pagamento dos serviços será feito por crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias contados a par�r da data de atesto da respec�va
Nota Fiscal/Fatura pela empresa contratada;

13.3 O referido montante foi es�mado de acordo com o preço médio dos aparelhos após uma breve pesquisa de custos on-line. Assim, após a
soma de 1/3 do valor de cada balança, foi ob�do o montante de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais);

13.4 O valor es�mado para uso em casos de manutenção corre�va (R$ 10.000,00 –   dez   mil     reais), será u�lizado exclusivamente em casos de
necessidade, devendo assim compor o preço final do futuro Contrato de Prestação de Serviços, porém sem  obrigatoriedade de pagamento à
CONTRATADA.

13.5 A fatura/nota fiscal deverá ser encaminhada pela empresa contratada à CEASA/DF até 07 (sete) dias corridos após a realização dos serviços
prestados,juntamente com as cer�dões que atestam a sua regularidade fiscal. Os referidos documentos poderão ser encaminhado sem meio
digital,via correspondência eletrônica.

13.6 Em seguida, a nota fiscal será analisada/atestada pelo executor do contrato,  para  então proceder aos trâmites de pagamento.

13.7. Na hipótese de erro ou divergência com as condições contratadas, a nota fiscal/fatura será recusada pela CEASA/DF, mediante declaração
expressa das razões de desconformidade, ficando também o pagamento prorrogado por quantos dias forem necessários à apresentação da nova
fatura devidamente corrigida.

13.8.    A fatura/nota fiscal para pagamento dos serviços realizados deverá ser acompanhada dos documentos abaixo, para verificação pela
CEASA/DF do cumprimento dos deveres trabalhistas pela empresa contratada:

a) Cer�ficado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS.

b) Cer�dão Nega�va de Débitos da Fazenda do Distrito Federal

c )Cer�dão Nega�va de Débitos junto à Previdência Social.

d) Cer�dão Nega�va de Débitos junto a Receita Federal do Brasil - RFB e  Dívida A�va da União.

 

14.      PENALIDADES
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14.1 Caso a contratada não cumpra integralmente ou parcialmente as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa, estará sujeita
às sanções previstas na Lei 13.303/16, bem como Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 
 

15.    FORO

15.1 O Foro para dirimir eventuais conflitos a cerca do presente objeto de contratação deverá ser o Foro do Distrito Federal Seção Jurídica da
cidade de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

 

ANEXO I

 

LOTE 01 - Equipamentos de Medição de Pesos

 

 Descrição
Nº

Tombamento

1
Balança Eletrônica Plataforma, Marca TOLEDO, Capacidade 500kg,

Variação 100g
3040

2
Balança Eletrônica Plataforma, Marca TOLEDO, Capacidade 500kg,

Variação 100g
3041

3
Balança Eletrônica Plataforma, Marca TOLEDO, Capacidade 500kg,

Variação 100g
3042

4
Transpaleteira com Balança Digital Acoplada, Marca KNWAAGEN,

Capacidade 2.000kg, Variação 500g
10007

5 Balança de piso, Marca LÍDER, modelo LD 1050 - 1000 KG 8486

6 Balança de piso, Marca LÍDER, modelo LD 1050 - 1000 KG 8487

Total: 06 Balanças

 

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES DE BALANÇAS

Marca da balança Descrição Quantidade

 

 

TOLEDO

Balança eletrônica  com
coluna, plataforma de
pesagem em formato
retangular, em aço carbono
inoxidável; Com rodízios de
movimentação;  Nº de Série
10655346.

Modelo: 2124/5.

Capacidade 500 kg x100g

 

 

 

03

 

LÍDER BALANÇAS

Balança industrial de piso
modelo LD 1050, com
capacidade para 1.000kg e
precisão de 200g. Com
plataforma em aço carbono
com dimensões de 1,00 x
1,00 m.

 

02
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Com 4 células de carga
blindada.

Display tipo LED com 6
dígitos

KN WAAGEN

Balança paleteira marca KN
WAAGEN, com capacidade
para 2000 kg, com balança
digital acoplada, da marca
DIGI-TRON(modelo
universal line), número de
série 82146, ano de
fabricação 2020. Capacidade
máxima: 2000 kg

Capacidade mínima: 20 kg

Divisão mínima :500 g

Alimentação: Bivolt
(110/220V)

01

 

 

ANEXO III : MATRIZ DE RISCO

 

N° Evento de
risco

Causas
do
evento

Consequências Áreas
impactadas

Probabilidade:
improvável,
raro, possível,
provável ou
quase certo.

Impacto:
desprezível,
menor,
moderado,
maior e
catastrófico.

Nível de
risco
inerente

Responsabilidade
 da contratada

Responsabilidade
da contratante

Inovações
pela
contratada

 

 

 

1

 

 

Danos nos
equipamentos
de medições
e a terceiros

 

 

 

Falha  
técnica  

Descuido

Quedas

 

impossibilidade
de receber e
distribuir
alimentos para as
instituições

 

DISAN e
público
beneficiado

 

 

 

Possível

 

 

 

moderado

 

 

 

Médio

 

 

 

      100%

 

 

 

         0 %

 

 

2

 

Acidente de
trabalho

 Acidente
veicular

- Choque
elétrico

1.Impossibilidade
  de realizar o
trabalho

2.indenizações

3.Processo
trabalhista

4.mortes

 

 

Empresa/DISAN

   

 

Possível

   

 

 maior

 

 

Alto

 

 

       100%

 

 

         0 %

 

 

 

 

 

Washington Pinheiro Guimarães

Seção de Agroqualidade
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON PINHEIRO GUIMARÃES -
Matr.0001069-3, Chefe da Seção de Agroqualidade e Segurança Alimentar, em 02/09/2022, às
13:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LIDIANE DE MATOS PIRES - Matr.0001154-1,
Diretor(a) de Segurança Alimentar e Nutricional, em 02/09/2022, às 16:02, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 94829802 código CRC= 7AA7F29F.
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