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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

I - DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente Processo Licitatório é REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP, para conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
II – JUSTIFICATIVA 
2.1 SUGERIMOS o registro de preços, pois é uma ferramenta que serve para futura e 
eventual contratação do objeto licitado, suprindo as demandas existentes, quando do 
momento da requisição, não necessitando da reserva orçamentária em sua totalidade, 
utilizando os recursos financeiros de forma sustentável; 
2.2 O critério de julgamento deverá ser sempre o de menor preço, ficando a cargo da 
CPL a escolha da melhor modalidade de licitação e respeitando os dispositivos da Lei 
8.666/93 e 10.520/02, que recomenda que as compras, sempre que possível, deverão 
atender ao princípio da padronização, quem imponha compatibilidade de especificações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas; 
2.3 As especificações e solicitações foram unidas e estão constantes na página a 
seguir. As solicitações de cada secretaria encontra-se anexadas nesse processo e no 
site como outros documentos do Edital. 
2.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: A necessidade de recarga de 
gás de cozinha (GLP) de diversos tamanhos, serve para a produção de Café e 
Alimentos em geral destinados aos servidores e população atendida por esta secretaria. 
Além dessa secretaria, várias outras estão vinculadas, como SECELT, SEDE. SEI, 
SEMAP, entre outras. 
2.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: A necessidade de recarga de gás de 
cozinha (GLP) de diversos tamanhos, serve para a produção de Café e Alimentos em 
geral destinados aos servidores e população atendida por esta secretaria. Além de uso 
nas UBS e Hospital Municipal. 
 2.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: A necessidade de recarga de gás 
de cozinha (GLP) de diversos tamanhos, serve para a produção de Café e Alimentos em 
geral destinados aos servidores e população atendida por esta secretaria. 
2.7 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL: A 
necessidade de recarga de gás de cozinha (GLP) de diversos tamanhos, serve para a 
produção de Café e Alimentos em geral destinados aos servidores e população atendida 
por esta secretaria.  
2.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: A necessidade de recarga de gás de 
cozinha (GLP) de diversos tamanhos, serve para a produção de Café e Alimentos em 
geral destinados aos servidores e população atendida por esta secretaria. Esta 
secretaria necessita da produção de alimentos para atender as unidades administrativas 
e algumas escolas, onde são servidos aos profissionais, alimentos básicos necessários 
para o correto atendimento a comunidade educacional. 
2.9 Cada Solicitação consta na solicitação emitida pela Secretaria e anexa neste 
processo. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 
RECARGA GÁS DE 

COZINHA 13 KG 
Und 3.254 115,00  
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2 
RECARGA DE GÁS DE 

COZINHA DE 10KG 
Und 30 100,00  

3 
RECARGA DE GÁS DE 

COZINHA DE 8KG 
Und 20 90,00  

4 
RECARGA DE GÁS DE 

COZINHA DE 5KG 
Und 20 81,67  

5 
RECARGA DE GÁS DE 

COZINHA DE 45KG 
Und 30 485,00  

 
III – ESPECIFICAÇÕES DE ENTREGA 
3.1 O fornecimento dos bens deve ocorrer de acordo com a solicitação de cada 
Secretaria e deverá ocorrer em até no máximo 3 (três) dias úteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-07-03T23:15:20-0300
	VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA:45521298215




