
TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

  

TERMO DE PARTICIPAÇÃO AO REGISTRO DE PREÇOS 

  

Declaro para os devidos fins que a/o (identificação do órgão) 

adere ao processo licitatório para Registro de Preços deste objeto e nos 

quantitativos estimados abaixo. 

  

Declaro ainda que concordo com o Termo de Referência 

encaminhado e que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro 

de Preços, subsequentes a esta anuência, ficam desde já ratificados, salvo 

aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o Termo de 

Referência. 

  

Em atendimento a Instrução Técnica nº 334/2016 do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, solicitamos justificativa das 

quantidades pretendidas pelos Órgãos. 

  

Todas as dúvidas referentes ao preenchimento deste Termo 

de Participação e referentes ao Termo de Referência poderão ser sanadas com 

a Gerência de Aquisições Corporativas, pelo telefone 3269-6627. 

  

Deverão ser preenchidos os quantitativos dos itens dispostos 

na planilha abaixo. 

  

A falta de informações no preenchimento deste Termo de 

Participação poderá acarretar na sua não aceitação. 

 

 

 

Objeto:   Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (café, açúcar, adoçante) e materiais 
de copa (garrafa térmica, filtro coador, copo descartável, guardanapo, bandeja, escorredor, 
entre outros), por um período de 12(doze) meses, conforme especificado neste Termo de 

Referência, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades do estado de Goiás.   

  



 

ITEM ESPECIFICAÇÕES COD 
UNID 

MED. 

QUANT 

ESTIMADA 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

(R$) 

DISPUTA 

1. Café. 25777 kg         

2. Açúcar. 69593 kg         

3. 

Adoçante líquido 

artificial à base de 

sacarina. Embalagem 

100 ml. 

59386 unid         

4. 
Adoçante líquido, 

edulcorante artificial. 
3268 unid         

5. 

Garrafa térmica com 

acabamento externo em 

aço inox. Capacidade 1,8 

litros. 

46971 unid         

6. 

Garrafa térmica para café 

em polipropileno. 

Capacidade 1,0 litro. 

50601 unid       

  

  

  

7. 

Caçarola de alumínio 

com alça em madeira. 

Capacidade 2,0 litros. 

69476 unid         

8. 

Filtro coador permanente 

para café 125 mm ref 

103. 

45286 unid         

9. 

Copo descartável para 

café em plástico 

transparente. 

25966 
pct c/ 

100 
      

  

  

  

10. 

Porta filtro de café 103 

com adaptador para 

garrafa térmica. 

80052 unid         

11. Lixeira basculante 15 L. 68072 unid         

12. Lixeira 60 Litros. 68120 unid         

13. 

Flanela para limpeza, 

branca, lisa, 100 %  (cem 

por cento) algodão. 

52542 
pct 6 

unid 
        

14. 
Pano de prato branco, 

liso, alvejado.  
60132 

pct 12 

unid 
        

15. 

Bule para coar café, em 

alumínio, cabo em 

madeira ou baquelite, 

com tampa, capacidade 

de 3,0 litros. 

69475 unid         

16. 

Coador de café, 100% 

(cem por cento) algodão, 

cabo de polipropileno, 

tamanho extra-grande (nº 

6). 

80054 unid         



17 

Coador de café, tamanho 

nº.3, em tecido de 

algodão tipo flanela, com 

estrutura em material 

metálico e cabo coberto 

com material plástico. 

Diâmetro 15 a 17 cm. 

80055 unid         

18. 

Copo de vidro (falso 

cristal), capacidade de 

300 (trezentos) ml, cor 

transparente, uso 

para 

água/suco/refrigerante.  

1431 dúzia         

19 

Dispenser de copo 

descartável de 200 ml 

tipo “poupa copo”. 

Material: acrílico. Altura 

mínima: 50 cm. 

Capacidade para 100 

copos. 

34658 unid         

20 Copo descartável 200 ml. 25967 
Cx c/ 

3000 
        

21 
Guardanapo de papel, 

folha simples branco 

(pequeno). 

61334 

Cx c/ 

16 

pcts 

de 

50un 

        

22 
Jarra de vidro - 

Capacidade para 1,5 

litros. 

2328 Unid.         

23 Papel toalha. 65669 

Fardo 

c/ 

1.000 

folhas 

        

24 
Xícara para café, em 

porcelana extra branca, 

com pires 

1486 dúzia         

25 
Xícara para chá, com 

pires. 
1492 dúzia         

26 

Bandeja para serviços de 

copa. Material: Aço 

inox. Formato: redondo. 

Tamanho: diâmetro 30 a 

35 cm. 

69628 Unid         

27 

Colher em aço inox, tipo 

monobloco, tamanho 

aproximado do cabo 22 

cm. 

80056 Unid         

28 Escorredor de louças. 35983 Unid         

29 
Leiteira/caneca 

fervedor.  
2282 Unid         

30 
Jarra em aço inox, com 

tampa móvel, com 
6488 Unid         



aparador de gelo, 

capacidade de 1,5 litros. 

31 
Pote para mantimentos 

em alumínio, com tampa 

de encaixe externo. 

80057 Unid         

  

  

 

Justificativa: 

  

 


