
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Aquisição de materiais de copa/cozinha e gêneros alimentícios, durante o período de 
24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações, quantitativos e condições 
constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 A Aquisição de matérias de Copa/Cozinha e Gêneros Alimentícios é imprescindível 
à Câmara Municipal de Rio Verde para suprir às necessidades e garantir o pleno 
funcionamento dos setores/gabinetes dessa unidade gestora. 

 
2.2 Ainda, visa suprir as necessidades de suporte no funcionamento diário, nas sessões 
ordinárias e extraordinárias desta Câmara, nas reuniões e audiências com as autoridades 
deste município e as autoridades que por aqui passam, bem como, oferecer suporte e 
conforto a todos os populares que vêm do interior e comunidades distantes procurar 
diariamente este Poder. Faz-se necessária a aquisição de gêneros alimentícios, e 
materiais de copa e cozinha. 
 
2.3 Ressalta-se, ainda, que há a necessidade deste serviço de natureza contínua ser 
prestado por prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tendo em vista as vantagens citadas a 
seguir. Inicialmente, importante destacar que se verifica no histórico contratual deste 
objeto, que são realizadas sempre prorrogações de prazo, indicando que, na prática, este 
tipo de contrato tem a vigência superior aos tradicionais 12(doze) meses.  
 
2.4 Além disso, verifica-se que há também proveito econômico decorrente de uma 
contratação por prazo mais longo. Para o mercado, a contratação por prazo superior 
pode ter um impacto direto no preço ofertado, pois haverá uma maior segurança jurídica 
em relação ato tempo de duração do contrato, o que pode provocar uma redução no 
preço. 
 
2.5 Também pode ser citada a redução do custo administrativo correspondente à 

instrução dos processos de prorrogação contratual. Observe que no caso de um contrato 
assinado para vigorar por 12 (doze) meses, a administração teria que efetuar 4 (quatro) 
instruções de renovação (prorrogação) até atingir o limite de 60 (sessenta) meses. Já se 
o contrato fosse celebrado, por exemplo, prazo superior, haveria a necessidade de se 
promover menos prorrogações. 
 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 



 

 

3.1 Os itens objeto desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações 
constantes abaixo: 

Item Produtos Qtd. Unidade 
Valor 

Unitário Valor Total 

      

1 

ABACAXI pérola unidades pesando 
aproximadamente entre 1,5 e 1,8 kg 
cada. grau de maturação para consumo 
na semana de entrega. Transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo, não estarem golpeadas 
ou danificadas por quaisquer lesões de 
origem física ou mecânica que afetem a 
sua aparência, frescos, firmes e com 
brilho, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. 

100 UND R$ 4,19 R$ 419,33 

2 

ACENDEDOR, tipo lança chama, 
automático, com gatilho, para fogão a 
gás, confeccionado em plástico, 
embalagem 01 unidade. 

14 UND R$ 19,83 R$ 277,62 

3 

ACHOCOLATADO, apresentação 
pó, sabor chocolate, características 
adicionais enriquecido com vitaminas. 
não conter glúten. aparência pó 
homogêneo sabor e cheiros próprios. 
embalagem de 400 gramas contendo 
informações nutricionais, lote, data de 
validade e fabricação. validade mínima 
a contar da data da entrega: 6 (seis) 
meses  

300 UND R$ 8,53 R$ 2.558,00 

4 

AÇÚCAR TIPO CRISTAL, na cor 
branca, de sacarose de cana-de-açúcar, 
de 1ª qualidade, acondicionado em 
pacotes de 05 (cinco) quilogramas. a 
embalagem deverá conter dados de 
identificação, data de fabricação e de 
validade e número do lote. 

450 PCT R$ 20,89 R$ 9.400,50 

5 

ADOÇANTE DIETETICO 
LIQUIDO, 100% só stevia. 
ingredientes: água, edulcorantes 
naturais glicosíde os de steviol, 
conservantes: benzoato de sódio e 
sorbato de potássio, acidulante. 
embalagem 100ml 

26 UND R$ 10,46 R$ 271,96 

6 AVENTAL DE TECIDO (frente e 8 UND R$ 21,26 R$ 170,11 



 

 

trás) com aberturas laterais e fitas para 
amarração, tecido oxford, 100% 
poliéster, com bolso. 

7 

BANANA DA TERRA (o produto 
deverá estar com bom aspecto e aroma 
característico, casca bem amarela com 
pequenas manchas marrons, de aspecto 
firme e sem partes moles ou 
machucadas. com maturação média), 
para consumo na semana de entrega. 

90 KG R$ 5,89 R$ 530,40 

8 

BANANA NANICA em pencas, de 
primeira, com tamanho e cor 
uniformes, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvidas, sem 
danos físicos e mecânicos provenientes 
do manuseio ou transporte. para 
consumo na semana de entrega. 

95 KG R$ 4,98 R$ 472,78 

9 

BICARBONATO DE SÓDIO 
produtos proveniente de matérias-
primas em perfeito estado sanitário, 
isentos de matérias terrosas e detritos 
vegetais e animais. armazenado em 
embalagem de 100 g, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
validade. 

28 UND R$ 10,66 R$ 298,48 

10 

CAFÉ 100% puro, extra forte, 
embalagem aluminizada, própria e 
normal do produto, com selo de pureza 
abic, data de validade mínima de 6 
meses, primeira qualidade. embalagem 
500g. 

2000 PCT R$ 20,21 R$ 40.420,00 

11 
CANECA, em porcelana branca com 
alça, para bebidas frias e quentes, 
capacidade aproximada de 325ml 

100 UND R$ 16,00 R$ 1.599,67 

12 

CANELA EM CASCA – 
embalagem fechada 
indicando o prazo de validade, pacote 
com 500g. 

150 PCT R$ 69,82 R$ 10.472,50 

13 
CESTA DE VIME para panificadora 
retangular 50x20x15 altura ou 
aproximado 

4 UND R$ 52,67 R$ 210,67 

14 
COADOR DE CAFÉ, 100% (cem por 
cento) algodão, cabo de polipropileno, 
tamanho nº 16. 

85 UND R$ 13,16 R$ 1.118,88 

15 
COLHER, material corpo aço 
inoxidável, tipo café. 

40 UND R$ 4,38 R$ 175,20 



 

 

16 

COLHER DESCARTAVEL para 
refeição, confeccionada com resina 
termo plástica translucida. devem se 
homogêneos, isentos de materiais 
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas ou 
rebarbas, não devem apresentar 
sujidade interna ou externa. 
acondicionado conforme praxe do 
fabricante, de forma a garantir a 
integridade e higiene do produto até o 
seu uso. a embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência e 
quantidade.  pacote com 100 unidades. 

154 PCT R$ 31,33 R$ 4.824,31 

17 

COPO, material cristal, tipo uso 
líquidos, capacidade aproximada 
360ml, reutilizável, características 
adicionais: liso, altura aproximada 
13cm, fundo diâmetro aproximado 
6cm, boca diâmetro aproximado 
6,5cm. espessura aproximada: 1 mm 
produto de 1ª linha. 

128 UND R$ 8,33 R$ 1.065,81 

18 

COPO DESCARTÁVEL, material 
poliestireno, capacidade 
aproximada 200ml, aplicação 
água/suco e refrigerante, cor 
transparente, altura aproximada 
8cm, fundo: diâmetro 4,5cm, boca: 
diâmetro aproximado 7cm, massa 
mínima: 2,20 gr especificações 
aprovadas pelo inmetro. alta 
resistência. produto de 1ª linha 2.500 
unidades. 

177 CX R$ 226,72 R$ 40.128,85 

19 

COPO DESCARTÁVEL, material 
poliestireno, capacidade 
aproximada 50 ml, aplicação café, 
cor transparente, altura 
aproximada 4cm, fundo diâmetro 
aproximado 3cm, boca diâmetro 
aproximado 5cm, massa mínima: 0,75 
gr especificações aprovadas pelo 
inmetro. material deve apresentar 
boa resistência ao calor. produto 
de 1ª qualidade. caixa 5000 unidades. 

95 CX R$ 223,36 R$ 21.219,52 

20 
FACA DE SERRA para cortar pão 
com lâmina em aço inox com fio 

8 UND R$ 19,66 R$ 157,28 



 

 

serrilhado, cabo de polipropileno 
comprimento aproximado 30cm, larg 
2cm. 

21 

FACA DE MESA, material lâmina e 
cabo aço inoxidável, tamanho 
aproximado 22cm, espessura mínima 
2mm, alta resistência, produto de 1ª 
linha. 

80 UND R$ 13,11 R$ 1.048,80 

22 

FACA PLÁSTICA 
DESCARTÁVEL, de alta qualidade 
para ser utilizadas em refeições. 
dimensões aproximadas: comprimento 
16 cm, largura 2,5 cm. 

80 PCT R$ 7,56 R$ 604,53 

23 
FÓSFORO, corpo em madeira, curto, 
mínimo 240 unidades. 

44 CX R$ 4,16 R$ 183,04 

24 

GARFO, material lâmina e cabo aço 
inoxidável, comprimento aproximado 
19cm, espessura mínima 1,5mm, alta 
resistência, tipo mesa, características 
adicionais liso, produto de 1ª linha. 

80 UND R$ 6,45 R$ 516,00 

25 
GARFO DESCARTÁVEL branco, 
poliestireno e pigmentos de alta pureza, 
comprimento 15,5cm. pacote: 100 und. 

157 PCT R$ 11,99 R$ 1.881,91 

26 

GARRAFA TÉRMICA, nome garrafa 
térmica - garrafa térmica para café em 
aço inoxidável com capacidade para 
1,9 litros, ampola de aço inoxidável, 
sistema à vácuo para conservar a 
temperatura, acionamento através de 
bomba. possuir base giratória e sistema 
de trava para segurança. 

43 UND R$ 164,30 R$ 7.064,90 

27 

GOIABA de boa qualidade, tamanho e 
cor uniformes com peso médio 120g 
cada, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, firme, sem ferimentos e/ou 
danos físicos provenientes do manuseio 
ou transporte. para consumo na semana 
de entrega. 

34 KG R$ 10,33 R$ 351,11 

28 

GUARDANAPO DE PAPEL, alta 
absorção, cor branca, com medida 
mínima de 20 x 22,5 cm, pacote com 
50 unidades. a embalagem com dados 
do produto e informações do 
fabricante. 

1.280 PCT R$ 2,10 R$ 2.692,27 

29 
GUARDANAPO DE PAPEL, alta 
absorção, cor branca, com medida 

102 PCT R$ 4,36 R$ 444,38 



 

 

mínima de 30 x 33 cm, pacote com 50 
unidades. a embalagem com dados do 
produto e informações do fabricante. 

30 
JARRA, material vidro, capacidade 
1,5 l, modelo sem tampa, cor 
transparente incolor, aplicação água. 

18 UND R$ 28,50 R$ 512,94 

31 

KIWI, de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, peso médio de 
100g cada, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa 
firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos de manuseio e transporte. 
grau de maturação para 
consumo na semana da entrega. 

11 KG R$ 29,56 R$ 325,20 

32 

LARANJA fresca de primeira, 
compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações 
e cortes, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. para consumo na semana de 
entrega. 

122 KG R$ 3,09 R$ 377,39 

33 

MAÇÃ da época (fuji, gala) de 
tamanho médio e cor uniforme, firme, 
sem ferimentos e / ou danos físicos 
provenientes do manuseio ou 
transporte. para consumo na semana da 
entrega. 

141 KG R$ 7,64 R$ 1.077,71 

34 

MAMÃO TIPO FORMOSA, 
tamanho e cor uniformes, devendo ser 
maduro e bem desenvolvido, firme, 
sem ferimentos e/ ou danos físicos 
provenientes do manuseio ou 
transporte. para consumo na semana de 
entrega. 

60 KG R$ 5,16 R$ 309,60 

35 

MANGA unidades pesando 0,3 kg 
cada, madura, coloração amarelo - 
avermelhado, tamanho médio, sem 
pontos escuros, sem amassado, 
propriedades organolépticas 
características. para consumo na 
semana da entrega. 

33 KG R$ 6,04 R$ 199,43 



 

 

36 

MANTEIGA cremosa com sal produto 
gorduroso obtido exclusivamente pela 
bateção e malaxagem, com ou sem 
modificação biológico de creme 
pasteurizado derivado exclusivamente 
do leite de vaca, por processos 
tecnologicamente adequados. a matéria 
gorda deverá estar composta 
exclusivamente de gordura láctea. 
apresenta adição de cloreto de sódio, 
corante natural de urucum ins16b. 
embalagem com capacidade de 500g. 

591 UND R$ 30,23 R$ 17.863,96 

37 

MARGARINA com sal pote até 1 kg. 
livre de gorduras trans, oriunda de óleo 
vegetal comestível contendo vitaminas, 
açúcar e cloreto de sódio dentro dos 
padrões legais. composição centesimal 
aproximada deverá ser: lipídios 65 à 
80%, 45,0 mcg de vitamina a. 
Embalagem primária devidamente 
rotulada conforme legislação vigente. o 
produto deve ter registro no sif. 
embalagem com capacidade de 500g. 

180 UND R$ 9,26 R$ 1.666,80 

38 

MELANCIA redonda, graúda, de 
primeira, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, peso médio 
10kg a unidade. Para consumo na 
semana de entrega. 

286 KG R$ 3,49 R$ 999,09 

39 

MELÃO de primeira; bem 
desenvolvido e maduro livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 
coloração uniformes; com polpa firme. 
Para consumo na semana de entrega. 

81 KG R$ 6,49 R$ 525,96 

40 MOLHO DE PIMENTA 150ml. 16 UND R$ 4,11 R$ 65,76 

41 

MORANGO kg de primeira, tamanho 
e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e maduro, com 
polpa firme e intacta, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. para evitar danos maiores os 
mesmos devem estar acondicionado em 
embalagem menores de 300g a 500g. 

40 KG R$ 8,99 R$ 359,73 

42 ORGANIZADOR DIVISOR DE 4 UND R$ 41,96 R$ 167,85 



 

 

TALHERES adaptável à gaveta, com 
6 nichos de organização e divisores 
ajustáveis, fabricado em poliestireno de 
alta resistência, na cor branca, em alto 
brilho e com base antiderrapante, 
dimensões aproximadas: 40x42cm. 

43 
TOALHA DE PAPEL com 02 rolos 
com 55 toalhas cada de 20x22cm. 

150 PCT R$ 5,43 R$ 814,00 

44 PEGADOR inox para salada 20,5cm. 8 UND R$ 14,58 R$ 116,61 

45 

PERA de tamanho médio cor 
uniforme, firme, sem ferimentos e/ou 
danos físicos provenientes do manuseio 
ou transporte. para consumo na semana 
de entrega. 

30 KG R$ 11,39 R$ 341,80 

46 
POTE plástico resistente 
redondo com tampa 2 litros. 

6 UND R$ 17,99 R$ 107,96 

47 
PRATO porcelana, aplicação 
sobremesa, formato circular, cor 
branca, tipo raso. 

120 UND R$ 9,41 R$ 1.129,20 

48 
PRATO porcelana, aplicação refeição, 
formato circular, cor branca, tipo raso. 

90 UND R$ 15,16 R$ 1.364,40 

49 

PRATO, material plástico, aplicação 
refeição, características adicionais 
descartável, diâmetro 21 cm, cor 
branca 100 unidades. 

171 PCT R$ 22,46 R$ 3.841,23 

50 

QUEIJO FRESCAL MINAS produto 
produzido a partir de leite de vaca 
pasteurizado. embalagem: com 
capacidade de 1kg, embalados à vácuo 
com materiais adequados para as 
condições previstas de armazenamento 
e que garantam a hermeticidade da 
embalagem e proteção apropriada 
contra a contaminação. deve apresentar 
textura, cor, odor e características 
físico/ químicas compatíveis ao 
produto e descrição dos ingredientes, 
informação nutricional, descrição de 
conservação deve conter data de 
fabricação. rdc 360/2003 - ANVISA. 

82 KG R$ 34,96 R$ 2.866,99 

51 
TRAVESSA VIDRO refratário 
retangular 
25 x 38cm tampa plástico. 

12 UND R$ 58,33 R$ 699,92 

52 

REFRIGERANTE de primeira 
qualidade - composto de extrato de 
cola, água gaseificada, sacarina, 
extratos vegetais, cafeína, corante, 

2000 UND R$ 8,74 R$ 17.486,67 



 

 

caramelo, isento de corantes artificiais, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em pet com tampa de 
rosca contendo 2 litros. 

53 

REFRIGERANTE de primeira 
qualidade - composto de extrato de 
guaraná, água gaseificada, açúcar, 
extrato de semente de guaraná, 
corantes artificiais, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionado em 
pet com tampa de rosca contendo 2 
litros. 

400 UND R$ 7,59 R$ 3.036,00 

54 

PACOTE BOMBOM tipo bola, com 
recheio a base de castanha de caju, 
amendoim ou avelã, envolvido por uma 
camada de biscoito lacta tipo waffer e 
coberto com uma camada de chocolate 
ao leite, com peso unitário entre 20grs 
a 25grs, pacote com 1 kg. 

31 PCT R$ 49,88 R$ 1.546,38 

55 

SAL refinado fino, seco, iodado, com 
granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98% de 
cloreto de sódio e com dosagem de sais 
de iodo de no mínimo 15mg e no 
máximo de 45mg de iodo por quilo de 
sal. 1kg. 

10 KG R$ 2,66 R$ 26,60 

56 

SUCO DE FRUTAS 100% natural, 
gelado, pronto para consumo, não 
fermentado, enriquecido com vitamina 
c, acondicionado em embalagem longa 
vida (tetra pak), com no mínimo 1 litro, 
em embalagem original do fabricante, 
com registro no ma-sif, estampada na 
embalagem informações do fabricante 
e data de vencimento, sabores: uva, 
abacaxi, goiaba, pêssego e laranja. 

345 UND R$ 8,66 R$ 2.987,70 

57 TRAVESSA inox 30 cm com tampa. 4 UND R$ 76,66 R$ 306,65 

58 

UVA NIAGARA OU RUBI - deve ser 
doce e suculenta, firme e estar bem 
presa ao cacho, nova e de 1º qualidade. 
apresentando tamanho, cor e formação 
uniformes, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Para consumo na semana de 
entrega. 

50 KG R$ 11,06 R$ 553,00 

59 
VINAGRE C/ ÁLCOOL - vinagre – o 
produto deve conter entre 4% e 6% de 

56 UND R$ 2,48 R$ 138,88 



 

 

ácido acético. a embalagem do produto 
deve conter registro da data de 
fabricação, peso e validade estampada 
no rótulo da embalagem. Embalagem: 
750 ml. 

60 

XÍCARA PARA CAFÉ COM 
PIRES, em formato clássico, com base 
e 
superfícies redondas, com asa, em 
porcelana na cor branca, lisa, 
capacidade 80ml. 

124 UND R$ 16,49 R$ 2.045,17 

 
      

 

  
 

 
       Total: 

R$ 
214.439,39 

3.2 O Valor Total Estimado para aquisição do objeto relacionado será: R$ 214.439,39 
(duzentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove 
centavos). 

4. FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

4.1 A licitante vencedora deverá assinar o contrato imediatamente e entregar os itens 
constante do objeto mediante ordem de fornecimento segundo o interesse da 
CONTRATANTE. 

4.2 A Câmara Municipal de Rio Verde, rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do 
objeto desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente. 

4.3 Os produtos deverão conter marca, sendo as mesmas apresentadas na proposta; 

4.4 A empresa que não assinar o contrato ou descumprir qualquer cláusula prevista na 
modalidade da licitação sofrerá as sanções previstas em lei. 

4.5 Os produtos adjudicados serão particionados e fornecidos de acordo com a 
necessidades internas. 

4.6 A ordem de fornecimento será emitida pelo Departamento de Compras da Câmara 
Municipal de Rio Verde. 

4.7 Após emitida a ordem de fornecimento a contratada terá 24 (vinte e quatro) horas 
para entregar o pedido nos termos da ordem de fornecimento. 

5. LOCAL DE ENTREGA 



 

 

5.1 A entrega dos bens deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente 
compreendido entre 07h30min às 11h e 13h às 17h30min, na Sede da Câmara 
Municipal de Rio Verde, situado à Avenida José Walter Quadra 24, Residencial 
Interlagos, telefone (64) 3611-5900, e será acompanhada e fiscalizada por representante 
da CONTRATANTE, com vistas à verificação da conformidade dos bens com as 
especificações constantes neste instrumento. 

6.  RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de 
suas descrições, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação 
técnica favorável pelo responsável fiscal. 
 
6.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 
subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 
 

6.2.1 As amostras serão avaliadas conforme as descrições constantes deste termo de 
referência e documento contendo as características do produto ofertado;  
 
6.2.2 As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas, receber cortes, 
secções, vincos, cozimento e degustação.  
 
6.2.3 Os resultados das avaliações serão divulgados no site oficial da Câmara. 
 
6.2.4 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Termo, a proposta do licitante será recusada.  
 
6.2.5 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes 
neste Termo de Referência.  
 
6.2.6 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dias) dias, após o qual 
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.  

 
6.3 A Câmara Municipal reserva para si o direito de não aceitar/receber ou trocar os 
itens em desacordo com o previsto no edital, contrato e seus anexos ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto ou em más 
condições de consumo, podendo rescindir o contrato nos termos do previsto no artigo 78 
da Lei nº 8.666/93. 
 



 

 

6.4 O fornecedor deverá entregar produtos frescos, de boa qualidade, nas quantidades 
solicitadas em perfeito estado de conservação, com excelência de qualidade. 
 
6.5 Os produtos objeto deste certame, que no ato da entrega não se adequarem às 
especificações serão devolvidos e deverão ser repostos pelo fornecedor sem prejuízos a 
Administração.  
 
6.6 Serão recusados produtos em condições suspeitas como: estragados, amassados, 
com presença de fungos, bolores, insetos, com embalagens danificadas;  
 
6.7 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação expedida 
pelo Setor competente; 
 
6.8  Não é permitido reaproveitamento de embalagem;  
 
6.9 Caberá ao fornecedor o descarregamento das mercadorias quando da entrega. 
 
6.10 Os produtos deverão ser entregues separados por gêneros, em embalagens 
apropriadas, acondicionados individualmente, de forma a garantir proteção ao produto; 
 
6.11 Não será permitida a troca de produtos, bem como de marca, salvo em casos 
justificados e aceitos pela Administração, e/ou quando os produtos sejam de qualidade 
igual ou superior ao contratado. 
 
6.12 Os produtos devem estar acondicionados nas embalagens originais e apresentar 
externamente nas embalagens dados de identificação, validade, procedência e 
quantidade e serem isentos de impurezas e corpos estranhos nos termos da legislação 
vigente, devendo ainda ser emlalados higienicamente e apresentar rótulo descritivo 
(composição) na embalagem do produto. 
6.13 Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Termo, fora dos 
prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, 
com a embalagem danificada ou com os lacres de segurança rompidos. 
 
6.14 Os funcionários que entram em contato com os alimentos e que realizam as 
entregas precisam estar uniformizados ou com roupas “aparentemente” limpas, 
identificados por crachá, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja 
considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CÂMARA 
MUNICIPAL DE RIO VERDE; 
 
6.15 Os estabelecimentos que fornecem alimentos, sejam perecíveis ou não perecíveis, 
devem ser limpos, sem presença de insetos, roedores e presença de animais nas 
dependências, devendo o fornecedor permitir o acompanhamento da Vigilância 
Sanitária Municipal, que fará a observância das condições do local; 
 
6.16 A empresa deverá comunicar à contratante, com 72h de antecedência, a data e o 
horário previsto para a apresentação/entrega dos itens, nos telefones constantes no item 



 

 

5 deste termo de referência. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1 As obrigações da Contratante e Contratada são as estabelecidas no Edital. 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1 O Critério de julgamento será os definidos no procedimento da Modalidade de 
Licitação definida para esta contratação. 

9. DA DESCRIÇÃO E DO ORÇAMENTO 

9.1 O valor estimado para contratação é de R$ 214.439,39 (duzentos e quatorze mil 
quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), conforme cotação 
e/ou justificativa apresenta à Comissão de Licitação. 

9.2 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta modalidade de licitação 
correrão a conta dos recursos destinados no Orçamento deste Poder Legislativo para 
este exercício financeiro sob a rubrica: 

o 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.30 – Apoio Administrativo – Material de 
Consumo – ficha 11. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 A aplicação das sanções administrativas será disciplinada em ato próprio na 
modalidade de licitação, contrato, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, etc. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será o definido no procedimento da Modalidade de Licitação 
definida para esta contratação. 

12. DAS OMISSÕES 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes, 
obedecidas as regras do Direito Público e Privado vigentes. 

 

Rio Verde - Goiás, 24 de agosto de 2022. 

 

 



 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Pregoeira 


