
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Administração – SEGEDAM
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – SELIP
Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratações – DIPLAG
Serviço de Planejamento de Contratações - SPC

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

A Objeto:  
Aquisição de material de copa (açúcar, café e copos descartáveis) nas especificações e 
quantidades informadas abaixo para atender às necessidades da Secretaria do TCU no Estado do 
Tocantins - SEC-TO. 

 
B Justificativa: 

A aquisição visa o atendimento das necessidades de consumo de cafés e bebidas que necessitem 
ser adoçadas para usuários internos e externos do prédio do TCU em Palmas, atendendo 
demandas da SEC-TO. 

 
C Da entrega dos produtos: 

A licitante vencedora fornecerá os produtos no prazo máximo de 15 dias úteis contados a 
respectiva nota de empenho. Caso haja dificuldade na logística, a empresa poderá negociar o 
prazo adicional diretamente com a SEC-TO. A entrega será realizada na Secretaria do Tribunal 
de Contas da União no Estado do Tocantins - SEC-TO. 
 
Endereço: Av. Teotônio Segurado, quadra 302 norte, Lote 1-A - Plano Diretor Norte -  Palmas-
TO. CEP: 77006-332. 
Telefone: (63) 3232-6700 

 
D Orçamento Estimado: 

R$ 512,90 (Quinhentos e doze reais e noventa centavos) 
 

Item 1 Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

1.1 Açúcar, tipo Cristal, de primeira 
qualidade, embalado em pacotes 
de 2 kg (dois) quilogramas. 
Validade residual mínima de 12 
meses.  

Unidade 6 R$ 6,57 R$ 39,42 

 Média de Frete para item 1.1    R$ 145,42 

1.2 Café em pó, homogêneo, torrado 
e moído, tipo tradicional, com 
selos de pureza e categoria de 
qualidade (PQC) da ABIC, em 
plena validade. 
Predominantemente café arábica; 
Embalagem a vácuo, em pacotes 
de 500 g (quinhentos gramas); 
com registro da data de 
fabricação e validade estampadas 
no rótulo. Validade remanescente 
de no mínimo 12 meses contados 
da data de entrega pelo 
fornecedor. 

Unidade 
 

12 R$ 10,41 R$ 124,92 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67556431.



 Média de Frete para item 1.2    R$ 95,07 

1.3 Copo descartável para água 
confeccionado com resina 
termoplástica reciclável branca 
ou translúcida com capacidade 
mínima de 180 ml e máxima 200 
ml. Isento de rachaduras, furos, 
sujidades, bordas afiadas e 
rebarbas. Embalados em mangas 
plásticas transparentes e 
invioláveis contendo 100 
unidades. 
Características adicionais: 
material atóxico e biodegradável 
que atenda à NBR 14865:2012 e 
portaria INMETRO 453:2010. 

Pacote 10 R$ 6,83 R$ 68,30 

 Média de Frete para item 1.3    R$ 39,77 

 
 

E Obrigações: 
Os produtos devem ser novos, entregues em embalagem lacrada. O valor da proposta deve 
abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca. Em caso de desconformidade, 
os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora. A cotação não será adjudicada em 
preço superior ao valor de referência. A adjudicação dos itens será global. 

 
F Fiscalização/atestação: 

Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Tocantins - SEC-TO 

 
G Responsável pela elaboração do termo de referência: 

SPC/Diplag/Selip 
 

H Sanção: 
- Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei 8.666/93.  
- Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após feita a autorização 
de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da 
entrega, por dia de atraso. 
- Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do contrato. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67556431.


