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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

1.1 O objeto do presente termo de refere-se à Registro de preço para eventual aquisição 

de gás liquefeito de petróleo – GLP (Gás de cozinha) e vasilhame, para atender as 

necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Magalhães Barata 

– PA. 

2. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 

  

ITEM 

  

DESCRIÇÃO 

  

QUANTIDADE 

01 

GÁS GLP 13 KG. 

Especificação: Acondicionamento em botijão com capacidade 

de 13kg. 715 

02 
VASILHAME DE GÁS GLP 13 KG 

82 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 - A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pela necessidade de 

abastecimento e manutenção dos setores e departamentos administrativos vinculados às 

Secretarias Municipais requisitantes, bem como os serviços públicos essenciais 

oferecidos através dos serviços de Saúde, Educação, Limpeza Pública e Assistência 

Social ao Município de Magalhães Barata. 

 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

4.1. A vigência contratual será, a contar da assinatura do Instrumento Contratual, até o 

dia 31/12/2019, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, 

podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.  

4.2. O fornecimento/abastecimento dos bens, objeto da licitação, deverá ser imediata, a 

partir da expedição da requisição de fornecimento.  

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 . A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 

despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.  
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5.2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada 

das certidões do INSS e FGTS. 4.3. A Administração Municipal reserva-se o direito de 

recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em 

perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e 

aceitas. 

5.3  A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei e 

do Edital de Licitação. 

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos 

preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

6.1. Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;  

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora;  

6.3. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;  

6.4. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 

Serviço de Almoxarifado;  

6.5. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado 

para este fim, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

 6.7. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do 

produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não 

contrariar o aqui previsto;  

7.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração 

Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;  

7.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Municipal;  

7.4. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura de Magalhães Barata, 

Secretarias e Departamentos vinculados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
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durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela Administração Municipal;  

7.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 

da Prefeitura de Magalhães Barata quando esses tenham sido ocasionados por seus 

empregados durante o fornecimento do produto;  

7.6. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse da Administração Municipal, após o recebimento de 

requisições expedidas pelo Setor competente; 

7.7. Comunicar ao Setor competente da Prefeitura de Magalhães Barata por escrito, 

qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário;  

7.8. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

edital da licitação. 

 

8. UNIDADES REQUISITANTES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO  

9.1. Secretaria Municipal de Administração;  

9.2. Secretaria Municipal de Transp. E Vias Públicas;  

9.3. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;  

9.4. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Desp, Lazer e Turismo; 

9.5. Secretaria Municipal de Obras Serv. Urbanos- SEMOSUR; 

9.6. Secretaria Municipal de Finanças; 

9.7. Secretaria Municipal de Saúde;  

9.8. Secretaria Municipal de Educação;  

9.9. Secretaria Municipal de Assistência Social;  

 

Magalhães Barata/PA, 14 de janeiro de 2019 

 

 

_________________________________  

Rony José Ferreira Garcia 

Secretário Municipal de Administração 
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