
 

CÓD.68460    V06   11/14                                                                                                                                                                                                                                        GVP 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Aquisição de café em pó torrado e moído.  

DESCRIÇÃO: 

Categoria: Tradicional - constituído de café arábica ou blindados com robusta/conillon, desde que limpos, 
com bebida mole a rio e que atendam aos requisitos de qualidade global da bebida. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (SENSORIAIS E QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA): 

CARACTERÍSTICAS TRADICIONAL 

Aroma Fraco a moderado 

Acidez Baixa 

Amargor Fraco a moderadamente intenso 

Sabor Razoavelmente característico 

Sabor estranho Moderado 

Adstringência Moderada 

Corpo Pouco encorpado a encorpado 

Qualidade Global Regular a ligeiramente bom 

Escala sensorial  
0 a 10 pontos 

4,5 a 5,9 

 

EMBALAGEM:  

O produto deverá ser embalado a vácuo puro com envoltório metalizado, fechamento hermético e 
acondicionado ou não em caixa de papelão bem vedada, com peso líquido de 500 gramas, onde deverá 
constar a data de fabricação, prazo de validade ou data final de validade, bem como demais informações 
exigidas na legislação em vigor. 

Deverão ainda ser reembalados em fardos ou em caixas com até 10 (dez) quilos, devendo constar no rótulo 
da embalagem secundária, além da quantidade de pacotes e/ou peso líquido, as demais informações 
previstas na legislação. 
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PRAZO DE VALIDADE: 

O produto deverá ter prazo de validade mínimo de 9 (nove) meses, a partir  da data de entrega. 

APROVAÇÃO: 

O fornecedor classificado em primeiro lugar na cotação eletrônica deverá enviar folder do produto 
ofertado, para verificação dos requisitos constantes deste Termo de Referência e cópia reprográfica 
autenticada do Laudo de Avaliação da Qualidade do Café – análise física e sensorial do produto ofertado, 
expedido por um dos Laboratórios Credenciados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através da 
Codeagrro, para Análise Sensorial de Café e comprovada através do Laudo de Avaliação da Qualidade 
Global da bebida do café, para o produto ofertado que tenha sido realizado para o lote que será entregue 
e dentro do prazo de validade a contar de sua emissão.  

 

QUANTIDADE: 100 (cem) quilos, em pacotes de 500g 

PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA: 

Os produtos do objeto deverão ser entregues até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da emissão do 
pedido de compras. 

Local de entrega: Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino – São Paulo – SP, de segunda à sexta das 8 h 
às 16 h. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Em até 25 ddl, após o aceite na nota fiscal pela demandante, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

São Paulo, 09 de Fevereiro de 2022 

 

Tatiana Rosa Mie Kusano 

Gerência de Logística e Patrimônio 

 

 

 


