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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar o processo de REGISTRO DE 

PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE 

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUAXUPÉ E SUA ESCOLA DO LEGISLATIVO, por um período de 12 (doze) meses. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 - A contratação de pessoa jurídica para esta finalidade justifica-se em virtude da realização 

de eventos, encontros, oficinas e visitas orientadas promovidas pela Escola do Legislativo no 

decorrer do ano de 2017, bem como para o fornecimento de lanches e cafés aos servidores e 

visitantes da Câmara Municipal. 

2.2 - Foram realizadas pesquisas no mercado para fins de subsidiar a Administração quanto ao 

orçamento do objeto a ser licitado, conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 

de julho de 2002. 

 

3. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da entrega dos produtos será exercida por servidor(es) designado(s) pela 

Presidência da Câmara Municipal de Guaxupé. 

 

4. DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

4.1 - O fornecimento do objeto da presente licitação se dará de forma parcelada, em 

conformidade com as solicitações da Câmara Municipal de Guaxupé, e deverá obedecer aos 

padrões de qualidade necessários, sob pena de cancelamento da ata de registro de preços. 

4.2 - A entrega de produtos para a CÂMARA MUNICIPAL se dará da forma estabelecida nos 

subitens a seguir. 

4.2.1 - Os “pães” descritos na letra A do item 6 deverão ser entregues na sede do Poder 

Legislativo Municipal diariamente, de segunda a sexta, nos períodos da manhã e tarde, exceto 

nos feriados e recessos administrativos devidamente comunicados, em quantidades pré-

definidas pela Câmara Municipal, entre 8h e 8h30, no período da manhã, e 14h30 e 15h00, no 

período da tarde.  

4.2.2 - Outros itens devidamente REGISTRADOS NA ATA DE PREÇO poderão ser solicitados 

esporadicamente pela Câmara Municipal, com antecedência mínima de 3 (três) horas da 

necessidade de entrega. 

mailto:compras@camaraguaxupe.mg.gov.br


 Câmara Municipal de Guaxupé 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 19.092.303/0001-00 

 

 

 

 

 

 

Avenida Doutor João Carlos, 90- Centro - Guaxupé - MG 
CEP: 37800-000 - Fone Fax: 35 3551 7426 - E-mail: compras@camaraguaxupe.mg.gov.br  

4.3 - A entrega de produtos para a ESCOLA DO LEGISLATIVO se dará da forma estabelecida 

nos subitens a seguir. 

4.3.1 - Os produtos deverão ser entregues na própria Câmara, conforme solicitação. 

4.3.2 - Os itens e quantitativos serão solicitados pela Câmara na data dos encontros semanais, 

no período da manhã, para entrega no período da tarde. 

 4.2.2 - Outros itens devidamente REGISTRADOS NA ATA DE PREÇO poderão ser solicitados 

esporadicamente pela Escola do Legislativo, com antecedência mínima de 3 (três) horas da 

necessidade de entrega. 

4.4 - A CONTRATADA deverá providenciar comprovante de entrega dos produtos, que deverá 

ser assinado no ato do recebimento por servidor responsável, ocasião em que será identificado o 

seu destinatário: “ESCOLA DO LEGISLATIVO” ou “CÂMARA MUNICIPAL”. 

 

5. DO PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado MENSALMENTE, no dia 10 (dez) do mês subsequente ao do 

fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhada das cópias dos 

comprovantes de entrega dos produtos devidamente assinados por servidor responsável. 

5.2 - Os comprovantes de fornecimento especificados no item 4.4 deste Termo de Referência 

serão utilizados para fins de emissão das Notas Fiscais. 

5.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas separadamente para a ESCOLA DO LEGISLATIVO 

ou CÂMARA MUNICIPAL. 

5.4 - As Notas Fiscais, apesar de separadas, serão emitidas, ambas, em nome da Câmara 

Municipal de Guaxupé, sendo a referida separação apenas para fins de controle interno, 

contábeis e orçamentários, devendo contar apenas no campo destinado a observações: 

“ESCOLA DO LEGISLATIVO” ou “CÂMARA MUNICIPAL”, haja vista que a Escola do Legislativo 

de Guaxupé não possui personalidade jurídica. 

 

6. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA UN. 

VALOR MÉDIO 

Mensal Anual Unitário Mensal Anual 

A Pão Francês 

Pão, tipo francês, 
ingredientes: farinha 
de trigo, água, sal, 
fermento biológico. 
Validade: diária. 

37 444 Kg R$ 8,60 R$ 318,20 R$ 3.818,40 

B Pão de Queijo 

Pão, sabor queijo, 
sem recheio, 
ingredientes: farinho 
de trigo. 
Apresentação: assado. 
Validade: diária. 

10 120 Kg R$ 21,00 R$ 210,00 R$ 2.520,00 

C “Croissant” 
Pão de massa folhada, 
não fermentada, 
ingredientes: farinha 

14 168 Kg R$ 23,50 R$ 329,00 R$ 3.948,00 
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de trigo, leite, sal, 
margarina e farinha 
de pão, com recheio 
de presunto e queijo 
ou ricota com milho 
ou frango com milho. 
Validade: diária. 

D 
Biscoito de 
Polvilho 

Biscoito alimentício, 
ingredientes: polvilho, 
leite, ovos, óleo e sal. 
Apresentação: assado. 
Validade: diária.  

1 12 Kg R$ 21,00 R$ 21,00 R$ 252,00 

E 
Bolacha 
 

Bolachas doces 
variadas de 
confeitaria, sabores: 
Goiabinha, Nata, 
Chocolate ou 
Baunilha. Validade: 
diária. 

3 36 Kg R$ 25,50  R$ 76,50 R$ 918,00 

G Rosca  

Rosca doce, formato 
tipo trança, peso 
mínimo 400g, 
ingredientes: farinha 
de trigo, fermento, 
açúcar e leite. 
Apresentação: assada. 
Validade: diária. 

6 72 Un. R$ 8,00 R$ 48,00 R$ 576,00 

H Misto Frio 

Lanche de pão 
francês, presunto e 
queijo tipo mozarela 
(mínimo 50g de cada). 
Validade: diária. 

10 120 Un. R$ 3,25 R$ 32,50 R$ 390,00 

I 
Bolo 
Mesclado  

Bolo alimentício, 
sabor mesclado de 
chocolate e baunilha 
ou leite condensado 
com chocolate ou 
cenoura com 
cobertura de 
chocolate ou iogurte 
com raspa de limão, 
ingredientes: farinha 
de trigo, ovos, amido 
de milho e margarina. 
Apresentação: assado. 
Validade: diária. 
Tamanho mínimo da 
forma: 30x60cm. 

2 24 

Fo
rm

a 

R$ 35,00 R$ 70,00 R$ 840,00 

TOTAL MÉDIO (MENSAL / ANUAL) R$ 1.105,20 R$ 13.262,40 

 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

 

9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

Para aceitação da proposta o Pregoeiro considerará as características do produto ofertado e sua 

conformidade com as especificações do edital, bem como a conformidade com o preço de 

mercado. 
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9.1 – Não serão aceitas propostas com valores superiores a R$ 13.262,40 (treze mil, duzentos e 

sessenta e dois reais e quarenta centavos) em virtude da média de preços obtida pela 

Administração. 

9.2 – O valor a ser considerado para DESCLASSIFICAÇÃO da proposta será o VALOR GLOBAL 

que, após negociação, deverá ser igual ou menor que o aqui indicado. 

9.3 – A critério do Pregoeiro poderão ser admitidos preços superiores a estes, até o limite de 

10% (dez por cento). 

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Menor valor Global. Para julgamento e classificação das propostas o Pregoeiro verificará a 

aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar 

aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as demais em ordem crescente. 

 

Câmara Municipal, 10 de março de 2017. 

 

 

 

DANILO MARTINS DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE 
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