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REGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2021-01 PMA 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO: 

 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para Aquisição de Água 

Mineral, Vasilhame, Gás Liquefeito de Petróleo e Botija de Gás, para atender às necessidades  da Prefeitura 

Municipal e todas as Secretarias do município de Anapu/PA. Conforme Anexo I - Termo de Referência. 

 

2. DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. 

            

2.1 A proposta deverá ter a descrição dos produtos, quantidades, valores unitários, totais e validade da proposta. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE V UNITÁRIO  V. TOTAL  

1 GALÃO ÁGUA MINERAL 20L                                                           426,00 unidade              27,667 11786,142 

2 RECARGA DE GÁS GLP - 13KG                                                        1.220,00 unidade              120 146400 

3 BOTIJA DE GÁS GLP - COMPLETA.                                                    135,00 unidade              302,667 40860,045 

4 BOTIJA DE GÁS GPL - VASILHAME.                                                   87,00 unidade              185,667 16153,029 

5 ÁGUA MINERAL - 500 ML.                                                           2.000,00 fardo                19 38000 

6 ÁGUA MINERAL - 300 ML.                                                           3.350,00 fardo                17 56950 

7 ÁGUA MINERAL - 1,5L.                                                             215,00 fardo                22 4730 

8 ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS - RECARGA                                            1.937,00 unidade              17 32929 

     347808,216 

 

3. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO: 

 

3.1 – A eminente aquisição faz-se necessária para garantir o pronto atendimento de necessidades decorrentes das ações 
realizadas por essa Prefeitura Municipal, Secretarias e seus diversos departamentos afins. 
 

 3.2 – As quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços respectivos durante o período da vigência dos 
contratos, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de materiais nos 
estoques, pelo que o registro de preços se mostra como a ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao 

controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício.  
 

3.4 – Esta aquisição se justifica também, em função da indisponibilidade da Prefeitura Municipal, Secretarias e seus 
diversos departamentos, assegurando assim a continuidade dos serviços referenciados prestados atualmente.  
 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (Art. 3º, II - Lei nº 10.520/2002) 
 
Conforme Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, no artigo 7º, § 2o  diz o seguinte: Na licitação para registro de 

preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil.  
 

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO: 

 

5.1. A Aquisição constam na demanda no período de vigência da Ata SRP, confeccionados pela Equipe Técnica da 
prefeitura, Secretarias e seus diversos departamentos. 
 

5.2. Nesta pauta estão especificadas quantidade programada para cada item.            
 

6. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO: 
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6.1. A empresa contratada deverá executar o fornecimento do objeto licitado, mediante a apresentação de requisição 
própria, em duas vias, com nome e assinatura do servidor autorizado pela Prefeitura Municipal, Secretarias e seus diversos 
departamentos; 

 

6.2. A entrega será efetuada somente com a apresentação das requisições e nas quantidades estipuladas naquele documento;  

 
6.3. Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e seus diversos 
departamentos, no posto vencedor da licitação;  

 
6.4. Para a entrega de gás a empesa deverá vencedora entregar no local indicado, pois a prefeitura não dispõe de um lugar 
licenciado para esse fim.     

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
7.1. Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela Prefeitura Municipal, Secretarias e seus diversos 
departamentos  quanto à execução dos serviços contratados;  

 
7.3. Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

7.4. Substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções;  
 

7.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da 

execução do contrato;  
 

7.6. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal, Secretarias e seus diversos departamentos, ou a 
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pela contratante; 

 
 7.7. Fornecer o gás dentro das especificações normativas da Agência Nacional de Petróleo - ANP e do INMETRO; 

  

7.7.1. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora dos padrões de qualidade exigidos pela 
legislação vigente.  

 
7.8. Fornecer o objeto licitado, mediante requisição e formulários próprios do CONTRATANTE, apresentada por servidor 
credenciado. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 

8.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas atividades dentro das normas 
estabelecidas e em sua proposta;  

 
8.2. Efetuar o pagamento, mensalmente, em até 5(cinco) dias úteis após a apresentação de da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondente(s) ao(s) quantitativo(s) de combustível(is) fornecido(s), juntamente com relatório de execução do serviço, 

que será devidamente atestada por agente indicado pelo Prefeitura e todos os Fundos;  
 
8.3. Notificar por escrito à CONTRATADA, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, tais 

como, eventuais imperfeições durante sua vigência afixando prazo para sua correção; 
 
 8.4. Exercer a fiscalização, coordenação e o acompanhamento da execução do Contrato, por meio de fiscal de contatos 

designado pelo Prefeitura e todos os Fundos, independentemente, do acompanhamento e controle exercidos diretamente 
pela CONTRATADA;  

 
8.5. Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicação de eventuais sanções previstas em Contrato; 
 

 8.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos, para 
que sejam adotadas medidas corretivas necessárias.  
 

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato. 
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9.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

A vigência deste contrato será, contados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 

10. DO PAGAMENTO: 
 

10.1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante Ordem Bancária creditada em Conta Corrente indicada pela 

CONTRATADA, após a prestação dos serviços e o protocolo de entrada da(s) Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura devidamente 
atestada junto à CONTRATANTE, em um prazo de até 5(cinco) dias úteis.  

 
10.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  

 
10.3. Para efetivação do pagamento a regularidade jurídica e fiscal será comprovada, por meio do CRRC – Certificado de 
Regularidade de Registro Cadastral. 

 

11. CONDIÇÕES GERAIS. 

 

11.1. Os serviços cotados deverão atender as especificações constantes em anexo.  
11.2. Os licitantes deverão cumprir todos os requisitos do edital de licitação. 

11.3. O fornecimento se dará mediante ordem de entrega dos serviços.  
11.4. Os pagamentos das faturas serão de acordo com as condições estabelecidas na minuta do contrato. 
 

 
 

Anapu/PA, 17 de junho de 2021. 

 

 

__________________________________ 

AELTON FONSECA SILVA  

Prefeito municipal 
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