PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

TERMO DE REFERÊNCIA
APRESENTAÇÃO
O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar Contratação de empresa para aquisição de
recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), 13kg, recarga de agua mineral (botijões 20lts) e aquisição
de pacotes de garrafas pet de 200ml, destinado ao consumo das secretarias solicitantes do Município de Santa
Izabel do Pará.
DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CONSIDERANDO às demandas das Secretarias Municipais de Santa Izabel do Pará no fornecimento de gás liquifeito
de petróleo (GLP) em botijão de 13 kg, agua mineral em copos de 200ml e recarga de agua mineral em garrafão de
20lt para consumo das sedretarias.
CONSIDERANDO qua a empresa contratada para fazer o fornecimento de gás e agua mineral sem justificativa não
vem cumprindo cpm o contrato e posteriormente se recursa a fornecer os produtos da contratação.
DAS ESPECIFICAÇOES DO SERVIÇO OBJETO
Item
Agua Mineral em garrafão de polietileno, com capacidade para
20 (vinte) litros sem cavidades ourebordos internos que
possam reter bactérias ou outras impurezas nocivas a saúde
humana (dentrodas normas atuais de segurança e higiene )
Agua Mineral sem gás, acondicionada em copos plásticos de
200ml , com tampa fixa , livre de qualquer tipo de resíduo,
embalado em caixas com 48 unidades, apresentando perfeitas
condições dehigiene e manuseio. Os copos devem apresentar
rotulo com informações da empresa envasadora, dentro dos
padrões estabelecidos pelo departamento nacional de
produção mineral – DNPM E Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA com prazo de validade mínimo 01 ano a
contar da data da entrega.
Recarga Gas Liquefeito de Petróleo (GLP), botijãode 13
quilos(gás de cozinha ).
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