
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Aquisição de cestas natalinas e confecção de bolsas (mochilas), para 
acondicionamento dos produtos das cestas, a serem distribuídas aos servidores públicos 
da Câmara Municipal de Rio Verde, por ocasião do encerramento das atividades do 
exercício de 2022, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 No mês de dezembro é tradição, em virtude do natal, as festas de confraternização 
nas empresas e nas famílias. A Administração Municipal, sabendo da importância de 
seus servidores, a administração busca expressar a satisfação e a admiração que sente 
pelos servidores da Casa de Leis, sendo os mesmos o combustível da máquina 
administrativa. 

2.2 Oferecer Cesta de Natal aos servidores é gesto e prática comum entre empresas 
privadas, que também se tornou possível na Administração Pública, tendo como intuito 
principal, agradecer a todos pelos esforços e dedicação ao longo do ano de trabalho. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

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

 Lote 01 – Cesta Natalina     

Item  Produto Qtd Unidade Valor Unitário Valor Total 

1 

AMEIXA SECA COM CAROÇO 
200gr      
Ingredientes: ameixa seca com caroço. 
Deverá conter informação nutricional: 
Valor energético, carboidratos, 
proteínas e fibra alimentar 

300 UN R$ 18,66 R$ 5.597,00 

2 

AMENDOIM SALGADO 
TORRADO E DESPELICUDADO 
200gr  
Ingredientes: Amendoim, farinha de 
trigo, açúcar, amido de milho, molho 
de soja e 
sal. 
 

300 

UN R$ 13,81 R$ 4.142,00 

3 
ATUM AO MOLHO DE TOMATE 
170gr  
Conservado em óleo comestível, com 

300 
UN R$ 8,41 R$ 2.522,00 



 

 

aspecto cor cheiro e sabor próprio, 
isento de ferrugem e danificado das 
latas; 
 

4 

AZEITE 500ml 
Espécie vegetal de oliva, Tipo Puro, 
Teor da Acidez Extravirgem - menor 
que 0,8% 500 Ml. 
 

300 

UN R$ 33,37 R$ 10.011,00 

5 

AZEITONA VERDE SACHE 300gr 
DRENADO  
Ingredientes: Azeitonas verdes sem 
caroço, água, sal e conservador. 
 

300 

UN R$ 13,09 R$ 3.927,00 

6 

CHOCOLATE EM BARRA AO 
LEITE 135gr 
Composto: Açúcar, leite em pó 
integral, manteiga de cacau, liquor de 
cacau, gordura vegetal, lactose, cacau 
em pó, gordura de manteiga 
desidratada, emulsificantes lecitina de 
soja e poliglicerol polirricinoleato e 
aromatizante. Contém glúten. 
Alérgicos: contém leite e derivados de 
leite e de soja. Pode conter amendoim, 
amêndoa, castanha-de-caju, castanha-
do-pará, avelã, aveia, cevada e trigo. 
 

300 

UN R$6,91 R$ 2.072,00 

7 

BATATA PALHA 150gr 
Batata Processada, espécie Inglesa, 
Tipo Formato Palha, Tipo Frita, 
Apresentação pronto para Consumo, 
150 g. 
 

300 

UN R$ 8,85 R$ 2.655,00 

8 

BISCOITO RECHEADO COM 
CHOCOLATE 140gr 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, óleo vegetal, margarina, 
gordura vegetal, cacau, minerais cálcio 
e zinco (carbonato de cálcio e sulfato 
de zinco), amido, leite em pó integral, 
sal, farinha de centeio, farinha de 
aveia, fermentos químicos 
(bicarbonato de amônio, bicarbonato 
de sódio e fosfato monocálcico), 
aromatizantes, emulsificante (lecitina 

300 

UN R$ 3,29 R$988,00 



 

 

de soja) e corante caramelo II. 
 

9 

BISCOITO WAFFER 
CHOCOLATE 140gr  
Ingredientes: Recheio sabor chocolate, 
açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, 
aromatizante emulsificante: lecitina de 
soja e, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, amido, óleo 
de milho, sal, emulsificante: lecitina de 
soja e fermento químico: bicarbonato 
de sódio. 
 

300 

UN R$ 5,09 R$ 1.527,00 

10 

BOMBOM SORTIDO CAIXA 300gr  
Caixa de bombons e chocolates 
sortidos com peso de no mínimo 250 g, 
com embalagem retangular em papelão 
firme, envolvido em material plástico 
resistente, íntegra e sem sinais de 
amassado, embalagem original de 
fábrica, contendo no rótulo a data de 
fabricação e/ou data de validade 
gravadas.  
 

300 

UN R$ 13,82 R$ 4.146,00 

11 
CASTANHA DE CAJU TORRADA 
SALGADA 100gr 

300 
UN R$ 17,87 R$ 5.361,00 

12 
CHAMPAGNE 750ml 
 

300 
UN R$ 82,37 R$ 24.712,00 

13 

CREME DE LEITE TETRA PACK 
200gr 
Ingredientes: creme de leite 
padronizado a 17% de gordura, leite 
em pó desnatado, estabilizantes 
celuloses microcristalina e citrato de 
sódio e espessantes 
carboximetilcelulose sódica, goma 
xantana e carragena. Deverá conter 
informação nutricional, valor 
energético, carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas e 
sódio. 
 

300 

UN R$ 4,29 R$1.287,00 

14 

FAROFA 250gr 
Farofa Pronta, Tipo Tradicional, Sabor 
Natural, Prazo Validade 4 Meses, 
Quantidade Calorias 210 KCAL/G 
Características adicionais com farinha 

300 

UN R$ 7,25 R$ 2.174,00 



 

 

de mandioca temperada. 
 

15 

GELEIA DE FRUTAS 230gr  
Ingredientes: Fruta, açúcar, ácido 
cítrico acidulante, espessante pectina e 
conservador sorbato de potássio. 
 

300 

UN R$ 12,82 R$ 3.847,00 

16 

LEITE DE CONDENSADO 270gr 
Ingredientes: leite integral, e/ou leite 
em pó, açúcar e lactose. Não Contem 
Gluten. Deverá conter informação 
nutricional, valor energético, 
carboidratos, proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, sódio e cálcio, 
embalagem tetra pack. 
 
 

300 

UN R$ 6,54 R$ 1.962,00 

17 

MAIONESE SACHE 200gr 
Ingredientes: água, óleo vegetal, ovo 
pasteurizado, amido modificado, 
vinagre, açúcar, sal, suco de limão, 
acidulante ácido láctico, estabilizante 
goma xantana, conservador ácido 
sórbico, sequestrante edta cálcio 
dissódico, corante páprica, 
aromatizante e antioxidantes bha, bht e 
ácido cítrico. 
 

300 

UN R$ 4,45 R$ 1.335,00 

18 

MASSA PARA BOLO 400mg 
Mistura alimentícia, ingredientes; 
Farinha de trigo, açúcar, fermento em 
pó, sabor chocolate, aplicação bolo 400 
Mg. 
 

300 

UN R$ 5.66 R$ 1.697,00 

19 

MIX DE NOZES E OLEAGINOSAS 
200gr 
composição: mix de nozes, castanha de 
cajú e amendoim. produto de primeira 
qualidade, sem fermentação e mofo, 
isento de sujeiras, parasitas e larvas. 
embalagem com aproximadamente 
200g. 
 

300 

UN R$ 28,99 R$ 8.696,00 

20 

PALMITO DE AÇAI INTEIRO 
300gr 
Ingredientes: Palmito, água, sal, 
acidulante e ácido cítrico. NÂO 

300 

UN R4 22,81 R$ 6.842,00 



 

 

CONTÉM GLÚTEN. Conter 
informação nutricional. 
 

21 

PANETTONE DE FRUTAS 500gr 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
frutas cristalizadas, açúcar, gordura 
vegetal, ovos, uva passa, xarope de 
malte de cevada, soro de leite, açúcar 
invertido, leite em pó integral, sal, 
manteiga, emulsificantes, 
conservadores, umectantes, 
aromatizantes e corante natural. 
Embalado em caixa de papelão, 
contendo na embalagem a tabela com 
informações nutricionais. 
 

300 

UN R$ 21,99 R$ 6.597,00 

22 

PANETTONE GOTAS DE 
CHOCOLATE 500gr 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, gotas sabor 
chocolate [açúcar, gordura, cacau em 
pó, soro de leite, emulsificantes 
(lecitina de soja e esteres de ácido 
ricinoleico interesterificado) e 
aromatizantes], ovos, xarope de malte 
de cevada, soro de leite, açúcar 
invertido, leite em pó integral, sal 
manteiga, aromatizantes e corante 
natural de urucum. acondicionado em 
caixa contendo mínimo 400 gramas. 
 

300 

UN R$ 25,99 R$ 7.797,00  

23 

PÃO DE MEL, CX COM 240gr 
COM UNIDADES INTERNAS 
EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE  
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
cobertura sabor chocolate ao leite 
[açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, 
leite integral, leite desnatado, 
emulsificantes: lecitina de soja e 
ésteres de ácido ricinoléico 
interesterificado com poliglicerol e 
aromatizante], açúcar invertido, 
açúcar, riscas sabor chocolate meio 

300 

UN R$ 11,18 R$ 3.355,00 



 

 

amargo [açúcar, gordura vegetal, cacau 
em pó, emulsificantes: lecitina de soja 
e ésteres de ácido ricinoléico 
interesterificado com poliglicerol e 
aromatizante], farinha de rosca, mel, 
farinha de arroz, especiarias, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio, 
conservador: propionato de cálcio, 
corante: caramelo iv – processo sulfito-
amônia e acidulante: ácido láctico. 
contém glúten. alérgicos: Contém leite 
de vaca, ovos, derivados de trigo e de 
soja. pode conter centeio, cevada, 
aveia, triticale, amendoim, avelãs, 
castanha de caju, castanha-do-pará e 
gergelim. Constar Tabela Nutricional 
considerando uma Porção 30g: 
Carboidratos; Proteínas;Gorduras 
Totais; Gorduras saturadas; Gorduras 
trans; Fibra Alimentar Sódio. 
 

24 

PERU  
Carne de Ave IN Natura, tipo animal 
Peru, Tipo Corte Sem Miúdos, 
apresentação Inteiro, estado de 
conservação Congelado (a), 
Processamento Temperada. 
 

300 

UN R$ 139,29 R$ 41.786,50 

25 

PÊSSEGO CALDA METADES 
425gr 
Ingredientes: Composto e obtido de 
frutas inteiras; sem caroço; cozido com 
água e açúcar; preparado com frutas 
sãs e limpas; isento de sujidades, 
parasitos e larvas; com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprio; sem adição de 
aromatizante e coloração artificial; 
acondicionado em lata fechada, 
validade mínima 10 meses, a contar da 
data da entrega. 
 

300 

UN R$ 13,47 R$ 4.042,00 

26 

REFRIGERANTE 2L 
Material Água Gaseificada, açúcar, 
extrato de noz de cola, sabor natural, 
características adicionais cafeína, 
corante caramelo IV, acidulante 

300 

UN R$ 9,57 R$ 2.872,00 



 

 

INS338. 
 

27 

SUCO DE UVA 500ml 
Ingredientes: água mineral, açúcar, 
aroma idêntico ao natural de uva e 
suco concentrado de uva. 
Conservadores: e sobato de potássio, 
Acidulante: ácido cítrico vitamina 
c:ácido Estabilizante: goma xantana, 
Corante inorgânico: dióxido detitânio, 
Corante artificial: Azul brilhante. 
Deverá conter na informação 
nutricional na porção de 200ml: Valor 
energetico, carboidratos, vitamina C. 
 
 

300 

UN R$ 6.59 R$ 1.977,00 

28 

TORRADA TRADICIONAL 
SALGADA 160gr  
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de 
malte, fécula de mandioca, amido, 
emulsificantes: lecitina de 
so+A1:D34ja e estearoil lactilato de 
sódio, espessante: goma guar e 
melhorador de farinha: ácido 
ascórbica. 
 

300 

UN R$ 6,00 R$ 1.801,00 

29 

TORRONE COM AMENDOIM  
90gr 
Ingredientes: Xarope de glicose, 
açúcar, amendoim torrado, clara de 
ovo pasteurizada, gordura vegetal, 
farinha de arroz, espessantes e 
aromatizante extrato natural de 
baunilha. 
 

300 

UN R$ 5,60 R$ 1.681,00 

30 

UVAS PASSAS 200gr 
Uva passas escura, sem semente pacote 
de 200g. 
 
 

300 

UN R$ 8,67 R$ 2.602,00 

31 

VINHO FRISANTE BRANCO 
750ml 
Levemente doce brilhante com 
coloração clara, boquet delicado, 
fresco e frutado. Vinho cor branco, 

300 

UN R$ 28,42 R$ 8.527,00 



 

 

classe frisante, teor açúcar seco, 
garrafa 750ml. 
 

    TOTAL: R$ 178.537,50 

      

 Lote 02 - Bolsa     

2 

Bolsa de poliéster impermeável com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e 
cinco) litros. Possuindo compartimento 
principal com amplo espaço e um 
pequeno bolso interno para acessórios; 
Alças de nylon para as mãos, Alça 
transversal regulável, duas fivelas 
superiores para encaixe da alça 
transversal; zíper com puxadores 
emborrachado e revestimento interno 
poliéster.  
Material: Poliéster 300D. 
Bolsa na cor verde, com fundo branco. 
Alças de Nylon na cor verde e branco. 
Arte gráfica no silk  na cor branca. 
* Modelo no Anexo X. 

300 UN R$ 58,97 R$ 17.690,00 

   TOTAL: R$ 17.690,00 

3.2 O Valor Total Estimado para aquisição dos lotes será: R$ 196.227,50 (cento e 
noventa e seis mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). 

3.3 O modelo como referência da bolsa está no anexo do Edital. 

3.4 A validade dos produtos ofertados não poderá ser inferior a 60% (sessenta por 
cento) contados a partir da sua data de fabricação. 

3.5 A arte gráfica referente à bolsa do Lote 02 – Bolsa, será fornecida pela ASCOM – 
Assessoria de Comunicação ao licitante vencedor, em até 02 (dois) dias úteis após a 
assinatura do contrato. 

 

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 constantes no Lote 01 a CONTRATADA deverão ser entregues no dia 
15/12/2022, na sala da Diretoria Administrativa. Caso a data de entrega seja alterada por 
qualquer motivo, a Contratante notificará a Contratada.  

4.5.1 A licitante vencedora do lote 01 será responsável pela montagem das cestas, 
acondicionando um item de cada em cada uma das embalagens. A qualidade das cestas 
e da montagem deverá permitir o manuseio, armazenamento e transporte manual pelos 
servidores, portanto a cesta deverá suportar o peso dos produtos que nela serão 
acondicionados. Todas as embalagens deverão ser iguais para manter o padrão de 
decoração.  

4.5.2 A fornecedora deverá substituir os materiais entregues quando constatada 
qualidade insatisfatória para o consumo e/ou quando estiverem em desacordo com o 
definido neste edital.  

4.5.3 A montagem das cestas é de total responsabilidade da licitante vencedora, 
incluindo mão de obra, local para montagem, frete, etc. 

4.5.4 Visando a melhor conservação do produto, a entrega do item n°24 deverá ser 
previamente agendada com a Diretoria Administrativa desta casa. 

4.6 O prazo de entrega para o lote 02 será de até 30 (trinta) dias corridos após a 
assinatura do respectivo contrato. 

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

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 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. 
 
6.3 O fornecedor deverá entregar produtos frescos, de boa qualidade, nas quantidades 
solicitadas em perfeito estado de conservação, com excelência de qualidade. 
 
6.4 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.  
 
6.5 Serão recusados produtos em condições suspeitas como: estragados, amassados, 
com presença de fungos, bolores, insetos, com embalagens danificadas;  
 
6.6 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; 
 
6.7  Não é permitido reaproveitamento de embalagem;  
 
6.8 Caberá ao fornecedor o descarregamento das mercadorias quando da entrega. 
 
6.9 Os produtos deverão ser entregues separados por gêneros, em embalagens 
apropriadas, acondicionados individualmente, de forma a garantir proteção ao produto; 
 
6.10 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. 
 
6.11 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. 
 
6.12 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. 
 
6.13 Os funcionários que entram em contato com os alimentos e que realizam as 
entregas precisam estar uniformizados, 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; 
 
6.14 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; 
 
6.15 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$ 196.227,50 (cento e noventa e seis 
mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta 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. 

o 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.39.- Apoio Administrativo – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoas Jurídica- ficha 13. 

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, 01 de setembro de 2022. 

 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Pregoeira 


