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  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

  SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DEMANDANTE  

GERÊNCIA DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO   

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Para os itens: 01, 02, 03, 05 e 07. 
Interessado: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal  

072.000347/2013 

 

1. OBJETO:  

Aquisição de aparelhos, utensílios, máquinas e equipamentos domésticos e de natureza industrial. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 LIQUIDIFICADOR, BATEDEIRA PLANETÁRIA, BATEDEIRA, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS e 

APARELHO MICROONDAS, são necessários para serem utilizados nas unidades de processamento durante os 

cursos e atividades programadas no Plano Anual de Trabalho do centro de Capacitação da EMATER-DF para o 

ano de 2014, que atenderão o público rural, técnicos e estudantes do Instituto Federal.  

 

3. DOS LOCAIS DE ENTREGA: 

A entrega do material solicitado será no seguinte endereço: 

 Endereço: SAIN - Parque Estação Biológica - Ed. Sede - EMATER-DF 

CEP: 70770-915 

Localidade: Brasília-DF. 

 

4.  DO PRAZO DE ENTREGA: 

 A entrega será de no máximo 30 dias. 

  

5. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO: 

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL QTD/UNID 

LIQUIDIFICADOR, Material: corpo aço inoxidavel, Capacidade Copo: 02 litros, Potência: 800w, 

Tensão: 220 V, Quantidade Velocidade: 01, Funções: pulsar e multiclean, Características 

Adicionais: copo em aço inoxidável, facas em aço inoxidável integradas ao copo; consumo de 

0,20 kw/h; rotação 2200 rpm.  

02 UNID 

BATEDEIRA, Tipo: para massas, Material: aço inoxidável, Características Adicionais: corpo em 

aço; cuba em aço inoxidável; batedores especiais para cada função: globo; raquete e espiral; 

troca de velocidade por câmbio externo, sem abrir a máquina; velocidade em 4 velocidades, 

com 228rpm; capacidade para 12 litros; potência: motor de 1/2cv; 220v  

02 UNID 

APARELHO DE MICROONDAS, Material: aço inoxidável, Potência: 1.500 W, Frequência: 2450 

Mhz, Capacidade: mínima de 35 litros, Alimentação: 220 V - 60 hz, Características Adicionais: 

dotado de cronômetro digital; temporizador; auto-aquecimento; auto-desaquecimento; memória, 

alarme.  

01 UNID 

BATEDEIRA PLANETÁRIA, Tipo: doméstica planetária, cor: branca. Características 

Adicionais: com tigela de no mínimo 05 litros. Características Técnicas mínimas: 05 velocidades, 

batedores de metal para massas leves/média/ pesada, movimento tipo planetário. 
01 UNID 

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, Material Gabinete: aço inoxidável AISI 304, liga 18 / 

8, com carcaça, haste e conjunto de tampa superior em alumínio anodizado, Material Prato 

Expedidor: plástico de engenharia, Material Discos: alumínio fundido com lâminas em aço 

inoxidável, Tipo: robot coupe, Voltagem: 110 / 220 volts e potência de 1,5 Kw, Acessórios: 

acompanham fatiadores , ralador , desfiador , desfiador para corte quadrado , para corte 

01 UNID 
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ondulado , grade para cubos , corte em palito, Características Adicionais: provido de 02 (dois) 

dispositivos eletrônicos de segurança na tampa superior na haste  

 

5.1. Do Recebimento do Objeto: o material deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, para que o 

empregado da EMATER-DF possa efetivar o recebimento da Nota Fiscal.  A empresa vencedora deverá 

disponibilizar funcionários aptos a realizar o descarregamento do material no local indicado. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. A contratada deverá entregar os bens em perfeitas condições de uso, e em conformidade com as 

especificações do objeto nos prazos e datas estabelecidas neste Termo de Referência; 

6.2. Efetuar a substituição do objeto que se apresentar estragado ou sem condições de uso, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas) da notificação. 

6.3. Responsabilizar-se pelo ônus com frete, transporte, seguro, tributos e demais custos incidentes sobre a 

venda dos materiais; 

6.4. Responder pelos danos causados a EMATER-DF e/ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo de seus 

empregados e/ou prepostos; 

6.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários, encargos e demais verbas decorrentes do objeto desta 

contratação. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

7.1. Efetuar o recebimento do material conforme especificações do objeto e indicar o local para entrega; 

7.2. Verificar prazos, garantias, certidões e atestar notas fiscais; 

7.3. Efetuar o pagamento em conformidade com a legislação vigente no Distrito Federal. 

 

8. DAS PENALIDADES: as licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, 

garantida a prévia defesa, estão sujeitas às sanções previstas na Lei 8.666/93, no Decreto DF nº 26.851/2006 e 

demais normas pertinentes, assegurados nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório. 

 

Para os itens: 04 e 06 
Interessado: Vice Governadoria do Distrito Federal. 

014.000047/2013 

 

1. OBJETO 

Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos – Cortador de Frios e moedor de carne. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a alta demanda de refeições produzidas na residência Oficial do Vice Governador do Distrito 

Federal, solicito a compra de cortador de frios e moedor de carnes para que os serviços continuem sendo 

mantidos de forma a atender as necessidades da Residência Oficial. 

 A aquisição justifica-se pela agilidade e facilidade que tais instrumentos trazem na produção das refeições 

diárias do Vice Governador, além de melhorar a qualidade das mesmas. Esses equipamentos também são 

necessários para melhor aproveitamento dos alimentos evitando o desperdício.   

 São servidas na Residência Oficial, todas as refeições diárias (café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde e jantar), o que torna esses equipamentos de extrema importância para a realização dessas 

refeições.  
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3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 DESCRIÇÃO QTD 

 CORTADOR DE FRIOS, Tipo: Semi-automático, Material: Alumínio anodizado, Características 

Adicionais: Lâmina em Inox 300 mm, motor de 0,33 cv. 

01 un 

 MOEDOR DE CARNE, Tipo: Boca 10, Material: Inox, Características Adicionais: contendo 

bandeja, disco, funil e pilão. Sendo bandeja de aço inox, três tipos de disco para moer, três funis 

para modelar linguiça, pilão para empurrar alimentos, motor de 0,5 cv. 

01 un 

 

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de 

Empenho, na Vice Governadoria do Distrito Federal ROLS – Residência Oficial do Lago Sul QI 05 conj. 18 casa 

05 Lago Sul – Brasília/DF Fone: 3248-1312. 


