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EMATER-DF – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal 

TERMO DE REFERÊNCIA  

072.000.355/2017 e apensos 072.000.271/2016 – 072.000.357/2015 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30 – Material de Consumo 

GRUPO 
23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 

28 - Material de Proteção e Segurança 

  

1. DO OBJETO:  

1.1. Aquisição de Material proteção individual, consoante especificação e quantidade no item 

03 do Termo de Referência para atender as necessidades e Gerência de Desenvolvimento 

Institucional - GEDIN da EMATER-DF. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. Considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI todo dispositivo de uso 

individual, de fabricação nacional ou estrangeira, a ser fornecido gratuitamente pela empresa, 

para uso obrigatório por parte de seus empregados naquelas funções onde o risco ocupacional 

pode ser neutralizado ou minimizado com a adoção desse Programa. 

2.2. A aquisição dos itens 28 e 29 estão vinculadas a proporcionar a prevenção de doenças 

de pele nos empregados que se expõem diariamente aos raios solares por desenvolverem suas 

atividades externamente, o que pode ocasionar o surgimento de doenças de pele. Os protetores 

solar fazem parte do rol de equipamentos de proteção individual (EPI”s). 

2.3. Informamos ainda que o Almoxarifado desta Gerência de Material e Patrimônio, (GEMAP) 

sendo responsável pelo controle do estoque dos materiais adquiridos pela EMATER-DF, avaliou 

os Pedidos de Compras encaminhados pela Gerência de Desenvolvimento Institucional e 

verificou que não existe estes materiais em estoque. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE CUSTO: 

3.1 Complementação das especificações dos itens: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TAMANHO QUANT. 

7 
Bota cano médio fabricada em couro, com zíper na lateral, bico 
arredondado e solado de borracha. (para uso quando do acesso em 
mata, campos e área de risco por presença de animais peçonhentos) 

33 1 

34 2 

35 11 

36 13 

37 20 

38 19 

39 22 
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40 27 

41 19 

42 23 

43 15 

44 3 

45 1 

16 

LUVA DE SEGURANÇA: Material: borracha nitrílica, Características 

Adicionais: cano longo, punho reto, forro liso e clorinado, palma e 

dedo antiderrapante tipo areia, Espessura: 0,56 mm, 

P 1 

M 9 

G 9 

GG 1 

17 

Luva térmica: Modelo profissional longa (cobre 

antebraço),Composição interna 100% em poliéster e externa 100% 

em algodão; Confeccionada em algodão metalizado forrado com 

manta de poliéster e feltro; Tamanho a escolher conforme Termo de 

Referência 

P 4 

M 3 

G 5 

18 

Luvas borracha sintética ou de policloreto de vinila para proteção 
contra agentes biológicos, texturizada ou lisa, ambidestra, não estéril, 
sem pó,  certificada pelo inmetro e com certificado de aprovação 
emitido pelo MTE para proteção das mãos do usuário contra agentes 
biológicos. 

P 11 

M 35 

G 28 

GG 5 

19 

LUVAS especial descartável, cinco dedos, em E.V.A. siliconado ou 

vinil para palpação retal e inseminação artificial em bovinos. 

Comprimento mínimo 80 cm, com 100 unidades. RÓTULO COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DA PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO 

DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. 

FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. 

P 8 

M 14 

G 13 

GG 3 

28 

 

PROTETOR SOLAR, Fator De Proteção: 60 FPS contra raios 
UVA/UVB, Tipo: Creme, Unidade De Fornecimento: Frasco com 120 
ml 

Resistente a água e ao suor; 
Deve oferecer proteção 
contra queimaduras solares 
provenientes dos raios U.V.A 
e U.V.B (fator 60); 
Hiporalérgico, 
dermatologicamente testado; 
Isento de fragrância e 
corantes; 
Não oleoso (para ser 
rapidamente absorvido pela 
pele sem deixar resíduos);  
Não deve ser em gel, pois 
sai com maior facilidade em 
contato com a água /suor, 
precisando desse modo ser 
aplicado mais vezes, o que 
levaria a um maior gasto); 
Não deve manchar a roupa; 
Prazo de validade de no 
mínimo dois anos após a 
data de entrega; Produto 
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registrado no Ministério da 
Saúde ou ANVISA. 

29 

PROTETOR LABIAL, Fator De Proteção: 30 FPS contra raios 
UVA/UVB, Formulado com aloe vera e vitamina E ou óleo de jojoba 
ou manteiga de carité Tipo: Incolor(sem pigmentação);Unidade De 
Fornecimento: Frasco com 4,5 a 5 gramas. 

Formulado com aloe vera e 
vitamina E ou óleo de jojoba 
ou manteiga de carité; 
Fator de proteção solar de 
30; proteção raios U.V.A e 
U.V.B Incolor (sem 
pigmentação); Resistente a 
água; Produto em bastão; 
Prazo de validade de no 
mínimo dois anos após a 
data de entrega; Produto 
registrado no Ministério da 
Saúde ou ANVISA. 

 

3.2 A estimativa do custo total para a aquisição é de R$ 69.908,13 (sessenta e nove mil 

novecentos e oito reais e treze centavos). 

3.3 Planilha de custo: 

Item Descrição Unid. Qtd 
Valor 

unitário 
Valor 
Total 

1 

Avental de segurança, tipo térmico:  Avental de 
segurança para cozinha utilizado em trabalhos 
com temperatura de até 250°C; Confeccionado em 
tecido de brim tipo sol a sol, com retardante à 
chamas siliconado em uma das faces; Medida de 
1,20m x 0,70m; Forro em manta (matelasê); 
Tecido aluminizado. 

UNID. 28 R$ 125,79 
R$ 

3.522,12 

2 

Avental descartável: Avental Sem Manga TNT 
(Tecido Não Tecido) confeccionado em tecido não 
tecido Gramatura: 20gr/m, tendo a finalidade de 
cobrir e proteger a região do tórax, no 
processamento de alimentos; 100% polipropileno; 
Descartável; Atóxico; Tamanho único; Cor: Branco; 
Embalagem: 10 unidades. 

UNID. 28 R$15,08 R$ 422,24 

3 

Avental de procedimentos, uso hospitalar, 
descartável, não estéril, confeccionado em não 
tecido. Gramatura mínima 40g/m². Manga longa 
com punho em elástico, sistema de ajuste e 
fixação através de dois pares de amarrilhos no 
pescoço e na cintura. Tamanho único 
(aproximadamente 1,2m x 1,4m). Hipoalergênico, 
com barreira microbiana comprovada por laudos 
de BFE e VFE. Produto deve atender a NR 6 e NR 
32. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado 
de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

UNID. 38 R$ 11,00 R$ 418,00 

4 
Avental impermeável, confeccionado em laminado 
de PVC – Policloreto de vinila (para uso quando do 
manuseio de defensivos agrícolas). 

UNID. 20 R$ 8,43 R$168,60 
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5 

Botina de segurança para eletricista de amarrar, 
cano acolchoado, atender a todas as normas de 
segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 
20347, biqueira de plástico, palmilha de montagem 
em E.V.A com espessura de 4 mm.  Tamanho: 41; 
40 

Par 4 R$ 94,52 R$ 378,08 

6 
Calçado de segurança, fechado, tipo botina, com 
biqueira em poliuretano; Tamanho 44 

Par 1 R$ 66,92 R$ 66,92 

7 

Bota cano médio fabricada em couro, com zíper na 
lateral, bico arredondado e solado de borracha. 
(para uso quando do acesso em mata, campos e 
área de risco por presença de animais 
peçonhentos); Tamanhos e quantidades conforme 
Item 3.1 do Termo de Referencia. 

Par 176 R$ 220,00 
R$ 

38.720,00 

8 

Capacete Aba Total com casco rígido, leve, 
balanceado para um dia inteiro de uso confortável, 
injetado numa única peça em polietileno de alta 
densidade, sem porosidade, não sendo condutor 
de corrente elétrica e com alta resistência 
dielétrica, sendo ideal para trabalhos com 
eletricidade. 

UNID 2 R$ 59,80 R$119,60 

9 

CREME DE PROTEÇÃO, Aplicação: para as 
mãos, Finalidade: contra dermatoses, eczemas, 
fissuras, decorrentes de manuseio com produtos 
abrasivos tais como: solventes combustíveis, 
óleos, graxas, cimento, argamassas, tintas, etc., 
que não agrida a pele, de fácil aplicação, 
biodegradável, Composição: óleo resistente, 
composto por cera autoemulsionante (princípio 
ativo), álcool cetoestearílico (material ativo), metil 
parabeno e propil parabeno (ação contra bactérias 
gran positivas e negativas), acetamida mea 
(umectante), lanolina atoxilada (emiliente 
hidrossolúvel), lauril sarcozinato de sódio 
(tensoativo), 2bromo-2 nitropropano-1,3diol 
(preservante contra bactérias gran negativas), 
hidroxyethycelulose (espessante), com C. A. 
(certificado de aprovação do Min. do Trabalho), em 
tubo ou bisnagas de 250 gramas Código do Item: 
3.3.90.30.22.02.0023.000001-02 

UNID. 3 R$ 7,50 R$ 22,50 

10 

CINTURÃO DE SEGURANÇA, Características 
Técnicas Mínimas: tipo alpinista, com regulagem 
total, com cinco pontos de ancoragem, as peças 
da cintura e das cochas acolchoadas Código do 
Item: 3.3.90.30.28.01.0281.000001-01 

UNID 2 R$ 133,99 R$ 267,98 

11 

Talabarte simples com absorvedor de energia para 
retenção de quedas com absorção de impactos, 
confeccionado em poliéster, Tamanho: 1,28m. 
Ferragens bicromatizadas (proporcionam maior 
resistência contra corrosão) 
• Mosquetões: - 01 Trava dupla abertura 55mm em 
aço CG 630 
- 01 Trava dupla abertura de 15mm em aço CG 
615 

UNID 2 R$ 107,60 R$ 215,20 
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12 

LUVA DE SEGURANÇA, Características Técnicas 
Mínimas: Confeccionada em vaqueta na palma e 
raspa no dorso, com fivela para ajuste, cano longo, 
Aplicação: Para ser usada sobre luvas de 
borracha, para alta e baixa tensão, Tamanho: 
Único. Código do Item: 
3.3.90.30.28.01.0286.000019-01 Tamanho 11 (ou 
G) 

Par 2 R$ 13,31 R$ 26,62 

13 

LUVA DE SEGURANÇA, Características Técnicas 
Mínimas: Confeccionada em fio misto de algodão e 
poliéster, Características Adicionais: Tricotada em 
4 fios, com pigmentação de pvc antiderrapante e 
elástico nos punhos, Código do Item: 
3.3.90.30.28.01.0286.000017-01 Tamanho GG 

Par 24 R$ 2,46 R$ 59,04 

14 

Luva de segurança isolante de borracha, Classe 
00, para alta tensão, Tipo Ii; Confeccionada em 
borracha na cor preta de acordo com as normas 
específicas Astm D120/Nbr 10622; Para ser 
utilizada em situações de risco de choque elétrico;  
Classe 2 indicando que a Luva suporta uma tensão 
de teste de 2.500V e deve ser utilizada para 
tensão máxima para uso de 500 volts, conforme 
especificação e limitação do fabricante. Tamanho: 
10  

Par 2 R$ 4,58 R$ 9,16 

15 

Luva de segurança em raspa (para manuseio de 
objetos escoriantes e abrasivos). Luva de 
segurança confeccionada em couro bovino curtido 
ao cromo, com reforço entre polegar e indicador. 
Costurada com linha de nylon. Tamanho GG 

Par 1 R$ 134,99 R$ 134,99 

16 

LUVA DE SEGURANÇA: Material: borracha 
nitrílica, Características Adicionais: cano longo, 
punho reto, forro liso e clorinado, palma e dedo 
antiderrapante tipo areia, Espessura: 0,56 mm, 
Comprimento: 46 cm Tamanho a escolher 
conforme Item 3.1 do Termo de Referencia. 

Par 20 R$10,91 R$ 218,20 

17 

Luva térmica: Modelo profissional longa (cobre 
antebraço),Composição interna 100% em poliéster 
e externa 100% em algodão; Confeccionada em 
algodão metalizado forrado com manta de poliéster 
e feltro; Tamanho a escolher conforme Termo de 
Referência 

Par 12 R$ 24,20 R$ 290,40 

18 

Luvas borracha sintética ou de policloreto de vinila 
para proteção contra agentes biológicos, 
texturizada ou lisa, ambidestra, não estéril, sem 
pó,  certificada pelo inmetro e com certificado de 
aprovação emitido pelo MTE para proteção das 
mãos do usuário contra agentes biológicos. 
Tamanho a escolher conforme Item 3.1 do Termo 

de Referencia. 

Par 79 R$ 1,80 R$ 142,20 

19 

LUVAS especial descartável, cinco dedos, em 
E.V.A. siliconado ou vinil para palpação retal e 
inseminação artificial em bovinos. Comprimento 
mínimo 80 cm, com 100 unidades. RÓTULO COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DA 

Par 38 R$ 18,00 R$ 684,00 
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PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO. FABRICADO DE ACORDO COM 
NORMAS DA ABNT. Tamanho a escolher 
conforme Item 3.1 do Termo de Referencia. 

20 

Óculos de segurança, modelo ampla visão, com 
sistema de ventilação indireta, tirante elástico para 
ajuste à face do usuário e visor de policarbonato 
incolor, podendo ser usado com respiradores semi-
facial, compatível com o  ANSI Z87.1. Podendo ser 
utilizado em sobreposição a óculos prescritos, 
lente de alta resistência. Possui ventilação indireta 
para proteger de projeções de líquido e tem uma 
ampla faixa de cabeça, ajustável para melhor 
conforto, fornece um amplo campo de visão. 
Certificado de Aprovação no MTE para proteção 
dos olhos do usuário contra impactos de partículas 
volantes multidirecionais. 

UNID. 38 R$ 2,80 R$ 106,40 

21 

O Óculos de proteção escuros de sobreposição 
dentro dos padrões internacionais de qualidade e 
da norma ANSI.Z.87.1/2003, com lentes 
confeccionadas em policarbonato, que protegem 
contra raios UVA e UVB, poder ser utilizado como 
sobreposição ao óculos graduado, possuir lente 
com curvatura lateral, possuir ventilação direta, 
com seis fendas na lateral, possuir suporte nasal 
confeccionado no mesmo material da lente: 
arredondado, adaptável e confortável. 

UNID. 62 R$ 3,02 R$ 187,24 

22 

O Óculos de proteção transparente de 
sobreposição dentro dos padrões internacionais de 
qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003, com 
lentes confeccionadas em policarbonato, que 
protegem contra raios UVA e UVB, poder ser 
utilizado como sobreposição ao óculos graduado, 
possuir lente com curvatura lateral, possuir 
ventilação direta, com seis fendas na lateral, 
possuir suporte nasal confeccionado no mesmo 
material da lente: arredondado, adaptável e 
confortável. 

UNID. 62 R$ 4,54 R$ 281,48 

23 

Perneira de segurança confeccionada em duas 
camadas de material sintético, sem furos, com tala 
frontal em polipropileno afixadas por solda 
eletrônica, acabamento em costuras nas bordas. 
Características: Material Couro Sintético, 
Dimensões: 40Cm altura x 45Cm diâmetro, Peso: 
569G (PAR) CA 30.955  ISO 11611 

PAR 176 R$ 17,33 
R$ 

3.050,08 

24 

Respirador purificador de ar, tipo peça semi-facial, 
filtrante, valvulado, de manutenção, com filtro 
químico conjugado, classe P2 (para uso quando do 
manuseio de defensivos agrícolas);  

UNID. 20 R$ 23,90 R$ 478,00 
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25 

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial 
filtrante para partículas PFF2, descartável, classe 
S, sem válvula de exalação, confeccionada em 
quatro camadas, sendo: camada externa de fibra 
sintética de polipropileno; camada meio de fibra 
sintética estrutural; camada filtrante de fibra 
sintética com tratamento eletrostático; camada 
interna de fibra sintética de contato facial. Com 
tirantes de cabeça de elástico para sustentação da 
peça facial e tira metálica para ajuste sobre o 
septo nasal. Materiais atóxicos e hipoalergênicos, 
com certificado pelo inmetro segundo NBR 13698 
e com certificado de aprovação emitido pelo MTE 
para proteção das vias respiratórias do usuário 
contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). 

UNID. 38 R$ 4,74 R$ 180,12 

26 

Respiradouro, tipo peça semi-facial, descartável, 
valvulado, com filtro químico para vapores 
orgânicos (VO), classe PFF 2 Descrição: 
respirador sem manutenção confeccionado com 
três camadas de tecido. Camada externa em TNT 
PES (não tecido a base de poliéster), interna em 
TNT PP (não tecido a base de polipropileno) e o 
elemento filtrante, composto por microfibras de 
polipropileno tratadas eletrostaticamente com a 
finalidade de retenção de partículas. Clip nasal 
colado na parte superior e um elástico de látex 
para ajuste. Face externa em azul-royal e face 
interna em branco. Com a válvula de exalação. 

UNID. 40 R$ 1,51 R$ 60,40 

27 

TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, Material: 
em base de fibras de 100% polipropileno, 
hipoalérgica, Características Adicionais: formato 
anatomico, com total capacidade de ventilação, 
resistente e com elástico em toda sua extensão, 
gramatura 20 g/m², Forma De Apresentação: 
embalagem em pacote com 100 peças, constando 
os dados de identificação, Unidade De Estoque: 
pacote (PCT). 

UNID. 70 R$ 7,47 R$ 522,90 

28 
 

PROTETOR SOLAR, Fator De Proteção: 60 FPS 
contra raios UVA/UVB, Tipo: Creme, Unidade De 
Fornecimento: Frasco com 120 ml 

UNID 303 R$ 56,50 
R$ 
17.119,50 

29 

PROTETOR LABIAL, Fator De Proteção: 30 FPS 
contra raios UVA/UVB, Formulado com aloe vera e 
vitamina E ou óleo de jojoba ou manteiga de carité 
Tipo: Incolor(sem pigmentação);Unidade De 
Fornecimento: Frasco com 4,5 a 5 gramas. 

UNID 303 R$ 6,72 
R$ 

2.036,16 

VALOR TOTAL 
R$ 

69.908,13 

 

4. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 

 

4.1. Local de entrega: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – 

Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER DF, CEP: 70.770-915; 

http://www.emater.df.gov.br/


 

BRASÍLIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE 

PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – BRASÍLIA-DF - CEP 70.770-915 
FONE: (61) 3311-9325 -  FAX: (61) 3311-9353 

E-MAIL: gemap@emater.df.gov.br SÍTIO: www.emater.df.gov.br 
 

P:\GEMAP 2017\Aquisições - Materiais de Consumo\072.000.355-2017 - Apensos 072.000.271-2016 e 072.000.357-2015 Material de 

Proteção Individual\Termo de Referencia\outubro.doc 

 

 

Folha nº  

Processo: 072.000.355/2017 

Mat.  

Rub. _________________ 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO 

FEDERAL- SEAGRI -DF 
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL –  

EMATER-DF 

 

 
 

4.2. Prazo para entrega: Os materiais deverão ser entregues 30 (trinta) dias corridos, após o 

recebimento da nota de empenho,  

4.3. O material que for entregue em desacordo com o especificado neste Termo de Referência 

será rejeitado totalmente, podendo ser aplicadas sanções previstas no edital. 

 

5. DA GARANTIA: 

5.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ter garantia e validade do fabricante contra 

defeitos de fabricação; 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente com o objeto deste 

Termo de Referência, por intermédio da apresentação de atestado de Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado onde conste que a empresa já 

forneceu os materiais constantes deste Termo de Referência. 

 

7. DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o recebimento definitivo do objeto, 

em conformidade com a legislação vigente; 

7.2. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto à fazenda pública 

federal, estadual e municipal, assim como regularidade junto à receita federal (CND), fundo de 

garantia por tempo de serviço (FGTS), tribunal superior do trabalho (CNDT) e apresentação de 

nota fiscal eletrônica conforme protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009 e suas alterações; 

7.3. As empresas com sede ou domicílio no distrito federal, com créditos de valores iguais ou 

superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão efetuados exclusivamente, 

mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – 

BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber 

seus créditos, de acordo com o decreto nº 32.767/2011; 

7.4. Empresas de outros estados que não tenham filiais ou representações no distrito federal 

poderão indicar conta corrente de outro banco, conforme decreto nº 32.767/2011. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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8.2 Entregar o material fielmente de acordo com as especificações técnicas constantes do item 

03 do Termo de Referência e prestar a correspondente garantia nos prazos pactuados; 

8.3 Efetuar a substituição dos itens constantes do item 03 do Termo de Referência em que se 

verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como a embalagem aparentar estar 

danificada ou sem condições de uso e vencida, sendo a sua substituição providenciada no prazo 

de máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação. 

8.4 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no cumprimento de 

suas obrigações resultantes da execução do contrato; 

8.5 Cumprir prazos e condições estipulados neste Termo de Referência, observando-se as 

regras estabelecidas na Lei 8.666/93; 

8.6 Responsabilizar por todo e qualquer dano que venha causar durante o transporte e a 

entrega dos materiais alimentícios, assumindo o ônus e a execução da respectiva entrega dos 

materiais constantes deste Termo de Referência; 

8.7 Cumprir todas as normas internas da EMATER-DF, bem como aquelas que regulam as 

ações de higiene e segurança do trabalho; 

8.8 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratante; 

8.9 A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela qualidade dos materiais e serviços 

executados/fornecidos inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1. Permitir livre acesso aos empregados da empresa vencedora ao local de entrega, e 

execução dos serviços de garantia, desde que devidamente identificados; 

9.2. Informar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento para a entrega dos materiais;  

9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

9.4. Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer anormalidade verificada nos materiais 

entregues; 

9.5. Efetuar o recebimento dos materiais conforme especificações do objeto e indicar o local 

para guarda dos mesmos; 
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9.6. Designar empregado ou comissão para realizar a fiscalização da prestação da garantia, da 

entrega e do acompanhamento da execução do objeto, devendo este fazer anotações e registros 

de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados nesse Termo de Referência; 

9.7. Rejeitar no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência;  

9.8. Exercer a fiscalização dos bens e serviços, na forma prevista na Lei n° 8.666/93, inclusive 

do cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela CONTRATADA, no que 

se refere à execução do contrato; 

9.9. Verificar prazos, certidões e atestar notas fiscais; 

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

 

10.  DAS PENALIDADES: 

10.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições dispostas neste Termo de 

Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/06 e 

atualizações, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 

8.666/93 e alterações, facultada à EMATER-DF, a rescisão unilateral do contrato. 

 

11. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS: 

11.1 Fica eleito o foro da Justiça do Distrito Federal para dirimir as quaisquer divergências não 

solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas; 

11.2 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

  

Brasília-DF, 09 de outubro de 2017. 

 

 

VINÍCIUS GONÇALVES VALLE DANIELLA MOREIRA DE CARVALHO 

Executor do Contrato Gerente de Compras, Material e Patrimônio 
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