República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 2-2
PRÊAMBULO – AQUISIÇÃO DE GÁS GLP – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017.
1 - IDENTIFICAÇÃO
1.1 - Do objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de gás GLP, do tipo menor preço por item, conforme especificações abaixo:
Item

Especificações

Quant.

Média dos valores
unitários

Botijão de GLP - Tamanho P13. (Gás
Liquefeito de Petróleo com 13 Kg - sistema
40
R$ 75,00
de troca de vasilhame).
Botijão de GLP - Tamanho P45. (Gás
02
Liquefeito de Petróleo com 45 Kg - sistema
50
R$ 285,00
de troca de vasilhame).
Valor total estimado: R$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais).
01

Média do valor total
R$ 3.000,00
R$ 14.250,00

2 - DO PRAZO, FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO E DO LOCAL DE ENTREGA
2.1 - o fornecimento do material se dará na forma abaixo, e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao
da assinatura do Contrato, emissão de empenho ou expedição da ordem de fornecimento, devendo, o recebimento, ser
atestado no verso da (s) nota (s) fiscal (is) pelo Contratante.
GÁS DE COZINHA – composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel comercial,
acondicionado em cilindro.
Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da ABNT.
Obrigações da Contratada:
a) Atender às solicitações no prazo estipulado (até 05 (cinco) dias corridos);
b) Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como: fretes, impostos, seguros,
entre outros que se fizerem necessários;
c) Prestar os serviços com rapidez e eficiência;
d) Entregar o material durante o horário de expediente da Administração ou em horários alternativos previamente
acordados entre as partes;
e) Substituir, obrigatoriamente, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data da notificação, os produtos
entregues, caso se apresentem impróprios para consumo;
f) Providenciar para que seus funcionários cumpram as normas internas relativas à segurança do Contratante;
g) Os itens contratados deverão ser entregues na sede da Secretaria, localizada à Rua Izamor Novaes de Sá, s/n0,
bairro Salvino, Santa Maria Madalena – RJ e/ou na Sede do Hospital Basileu Estrela, localizada à Rua Barão de
Macabu, nº 17, centro, Santa Maria Madalena — RJ.
Santa Maria Madalena, 06 de novembro de 2017.
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