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SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL ~ll PRíMAVERA ~ GOVEROO 00 POVO 

Oficio Nº 017/2021 

Primavera/Pa, 30 de junho de 2021. 

Ao 

Gabinete do Sr°. Prefeito. 

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA. 

Com os meus cumplimentos, venho através deste, solicttar de vossa excelência 
autorização para realização e abertura de processo licttatório, para AQUISIÇÃO DE 
GÁS E AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. 

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, solícito autorização para que 
na forma da lei, encaminhe a referido termo o mais breve possível para o setor de 
compras a realizar pesquisa de preço e futuras providências administrativas. Segue 
anexo o termo de referência. 

Atenciosamente, 

. t +~~~ Secre i. ia '~ 
1 Tayani de souza Raio 

0ecrem 00112021 
TAYANA DE SOUZA RAIOL 

Secretária Municipal de Assistência social 

Q Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

b. ete do prefeito 
Ga '°~;5c b\do 
j l o , 1 0 ( .. 
~ ---, 

"" 

, @www.prlmavera.pa.gov 
CNPJ: 1~.143.092/~.E.9l~ ~ - \ 



SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL k-1l PRIMAVERA ~ GOVEH11U üu POVO 

TERMO DE REFERENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 - DO OBJETO: 

I - Aquisição de gás e bebidas destinados ao atendimento Secretaria Municipal de 
Assistência Social e suas unidades do município de Primavera. 

2 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 

I. Os materiais deverão ser entregues conforme necessidade da Secretaria 
municipal de Educação no Almoxarifado da SEMAS, obedecendo 
criteriosamente as especificações solicitadas para cada item ou que apresentem 
especificações similares que atendam as necessidades desta Secretaria, estas 
informações deverão ser apresentadas em suas embalagens originais de fabrica, 
lacradas - quando houverem - e marcas oferecida em proposta comercial e 
aceitas pela comissão de licitação. 

II. Qualquer produto entregue fora das especificações, embalagens alteradas, 
danificados, com defeitos de fabrica, marcas diferentes das oferecidas ou que 
demonstrem qualquer irregularidade ou desconformidade com o objeto desta 
licitação serão imediatamente devolvidos tendo que a empresa vencedora 
realizar a troca do(s) produto(s) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
ainda sob a possível aplicação de penalidades previstas neste edital e em 
contrato. 

III. Os produtos solicitados deverão ser de boa qualidade, obedecendo as 
especificações a eles relacionadas, deverão ser de fabricação nacional. 

IV. O prazo máximo da entrega dos materiais não poderá exceder 03 (três) dias, 
contados a partir do recebimento da solicitação de compra, que será informada a 
empresa por E-mail e comunicada por telefone, sob pena de rescisão contratual 
e aplicação de penalidades pelo descumprimento do prazo previsto. 

V. O local de entrega dos materiais solicitados será sempre na Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS, localizada na Trav: Milton Queiroz, 
Nº527, Bairro Centro, Primavera - Pará. 

3 - DA ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS: tí 
·.1 



SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

l 11 PREFEITURA DE 

~ P~!M~~l~A 
I. A secretaria Municipal de Assistência Social poderá durante a aplicação e 

utilização dos materiais solicitar a empresa vencedora da licitação a troca de 
qualquer produto, caso este apresente defeito ou mesmo não realize as funções 
dentro de suas especificações, seja durante sua aplicação ou após ser utilizado, 
comprovada a sua ineficácia ou qualidade. 

II. Os produtos que possuírem data de validade deverão ser entregues com a data 
mínima de validade de um ano, contados a partir da data de entrega na secretaria 
de Assistência Social de Primavera. 

III. A secretaria Municipal de Assistência Social não fará o recebimento dos 
materiais caso não estejam dentro das características solicitadas: com 
quantitativos incompletos, caso as embalagens estejam danificadas, quebradas, 
rasgadas, abertas ou adulteradas, com especificações fora das apresentadas em 
proposta comercial e em desacordo com as especificações do termo de 
referencia (marca, quantidade de produtos por embalagem, valor unitário, cor, 
tamanho, etc ... ), materiais defeituosos, quebrados ou mesmo com defeitos de 
fabricação . 

IV. Todos os materiais deverão apresentar em sua embalagens, quando for o caso: 
certificação de garantia, inspeção do INMETRO, inspeção da ANVISA ou outro 
órgão Certificador - Selo de garantia, principalmente os materiais com 
certificação compulsória, deverão ser de fabricação nacional (salvo materiais ou 
peças não fabricados no Brasil), preferencialmente com garantia do fabricante, 
de boa qualidade, durabilidade e resistência principalmente às intempéries do 
tempo. Todos os produtos que necessitem ter Certificação de Qualidade para 
serem comercializados por serem produtos que mantem contato com a pele ou 
com o corpo deverão ter Certificação de Qualidade e inspeção da ANVISA, 
apresentando em suas embalagens nome do Fabricante, responsável Químico, 
endereço e demais informações verdadeiras e suficientes para que sejam 
tomados os devidos cuidados durante o seu uso. 

V. Todos os materiais serão verificados durante o recebimento no local de entrega 
por funcionário designado pela SEMAS para este fim, sendo emitido documento 
comprobatório de recebimento das mercadorias em plenas condições de sua 
solicitação. A mercadoria será aceita após comprovação de todas as 
regularidades provenientes a sua entrega. 

VI. As empresas licitantes poderão apresentar durante a avaliação das amostras mais 
de uma marca para cada item, fornecendo uma planilha descritiva com os 
produtos apresentados. Os itens considerados inadequados poderão ser 
substituídos por produtos que tiveram sua aceitação para fins de participação do ~ 
processo licitatório. A participação das empresas no dia da apresentação das ~~ ~ 
amostras será item condicional para classificação das licitantes, as quais serão ~ ~~~, 
habilitadas para as fases de lances e de analise documental da cessão publica. ~"f.- ~tt~ ~~ 
Apresentar no envelope de Habilitação o documento de participação da cessão~~~~~ 
amostras. 

Q Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

@www.primavera.pa.gov 

CNPJ: 18.143.092/0001-~~ ,~·-.1 
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SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA SEMAS 

l. A SEM~S terá a obrigação de realizar a fiscalização dos serviços realizados na 
secretana, atestando a adequação dos materiais entregues e a qualidade dos 
mesi~os, por tanto. todo material solicitado devera ser entregue dentro das 
condições e necessidades da SEMAS, permitindo o perfeito atendimento da 
secretaria e seus usuários. 

11. Toda e qualquer infonnação sobre os materiais utilizados serão dirimidas 
diretamente a administração da SEMAS ou para funcionário pré-designado para 
tal função, o qual estará a disposição para orientação e esclarecimentos 
relacionados aos materiais solicitados. 

111. A SEMAS, por intennédio de funcionário pré-determinado, será responsável 
pela solicitação de todo material a ser utilizado na secretaria, ediante solicitação 
de compra enviada a empresa licitante vencedora. 

5-DASOBRIGAÇÕESDAEMPRESA 

I. A empresa contratada devera realizar a entrega dos materiais no local solicitado 
pela SEMAS, nos dias de funcionamento do expediente da Prefeitura 
Municipal de Primavera, de 7:00 as 13:00, qualquer entrega fora desse período 
não será recebida, salvo as solicitações feitas pela SEMAS para entregas em 
dias e horários diferentes. 

II. A entrega devera obedecer criteriosamente o termo de referencia, as 
especificações dos produtos, quantitativos solicitados, marcas e valores 
registrados, sob pena de devolução das mercadorias, cancelamento de contrato 
e aplicação de penalidades previstas. 

III. Informar a SEMAS sobre eventuais problemas antes ou durante as entregas 
para que sejam tomadas as devidas providencias visando a melhor forma de 
solucionar as dificuldades encontradas, a falta de contato por parte da empresa 
juntamente a administração da Sec. de Assistência Social impossibilita a 
resolução de problemas solucionáveis em comum acordo entre as partes 
visando a continuidade da contratação, poderá acarretar em advertência ou 
penalidades e ate mesmo rescisão contratual. 

IV. Apresentar a nota fiscal no ato da entrega das mercadorias em confo~i~dei ~ 
com as especificações solicitadas para os itens. A empresa devera substituir a ~4:_ 
nota apresentada caso sejam identificadas informações errôneas nos valores, " .f :-... 
marcas, quantidades, dados da SEMAS, letras ou números muito pequenos ou ~, 
apagados, erros de calculo, etc.. ~- f ~ 

. . ' . . ~-(;f; 
V. O descarregamento dos materiais no local sohc1tado sera de respon~ab1hda'1( 

da empresa ou da transportadora devendo esta dispor de pessoal _suficiente para 
realizar o descarregamento dos materiais. 

n Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

-~.~~~pa.gov 
CNtQ: 18.143.092/000_1-_24~::']'a 



SECRETARIA OE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL _e ~PRIYÃVÉRA 

Vl. Todo ~ designado pela empresa para realizar o descarregamemo de 
materiais no local solicitado estará subordinado as suas e.~ não tendo a SEM.AS nenhuma responsabilidade financeira ou trabalhista sobre os mesmos. 

Vll. As entregas serão solicitadas em sua maioria pelo período da manhã 
permitindo a m~r organização dos materiais no l~ e tempo sufici':_11te para serem descarre!!8das ainda dentro do periodo de expediente da SEM...\S. nao sendo 
descartada a ~bilidade de entregas no período da tarde ou aos finais de semana, 
o que sera pre, iamente informado a empresa contratada. 

VIII. A empresa deYera realizar as entregas com ,-eiculos apropriados, 
prevenindo danos às mercadorias, problemas com fiscalização de ~to. 
inviabilidade do \--e.iculo ate o local da e~ evitando problemas mecarucos 
que poderão causar atrasos na entrega 

IX Será de inteira responsabilidade da empresa contratada toda mercadoria 
contida nos veículos durante o traje.to ate o momento do descarregamento. A SEMAS não ira responder por nenhum problana ocorrido durante o 
deslocamento do ,:eiculo ate o local de entrega 

6 - DAS PENALIDADES PREVISTAS 

1 A falta de entrega das mercadorias em todo ou em pane acarretara na aplicação 
de advenência ou mesmo em rescisão contratual. aplicação de multa de 5% 
( cinco por cento) do valor contratual, pelo descumprimento das obrigações da 
empresa. 

Il Atraso injustificado nas e,ntregas, advertência e multa de 5º'Õ ( cinco por cento) 
do valor bruto da fanrra. 

III. Enrrega de mercadorias com especificações diferentes das solicitas, am·ertencia 
e multa de 5% ( cinco por cento) do v-alor bruto da fatura Substituição das 
mercadorias no prazo mámno de 12 (doze) horas. 

IV. A empresa será advertida por ocorrência de problemas durante a realiz.açào das 
entregas com o intuito de corrigir e regularinlr situações contornáveis, porem 
não poderá ser reincidente do mesmo problema por mais de duas "-ezes ou ser 
advertida em mais de três vezes por outras ocorrências, sendo esta penalizada 
com multa e rescisão contratual. 

V. Qualquer outro problema causado a administração da SEMAS durante a 
entrega dos materiais ou pelo descumprimento dos termos estabelecidos neste , . ,~ ~ 
~oc~ento poderão ocorrer em rescisão c-0ntratual, aplicação de multas, t .. ~ ~ unpedimento da empresa em contratar com a administração publica pelo · <Jr ~ período de 05 (cinco) anos. "'. f f 

~~~ _,4-~ 
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PREFEITURA OE 

SECREi ARIA OE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMAVERA 
~ GOVERílO 00 POVO 

GÁS E BEBIDAS 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. 
01 RECARGA DE GÁS Recarga de gás de cozinha, 13 kg. UNIDADE 300 

Recarga de agua mineral sem gás 20 
lts. Agua acondicionada, em 

02 RECARGA DE AGUA garrafões retornáveis de 20Its. Os 

MINERAL 
garrafões deverão apresentar no ato 

UNIDADE 500 da entrega lacre de segurança na 
tampa e rotulo constatando a data V 
de envase. 
Agua mineral sem gás, com o 

RECARGA DE AGUA vasilhame (completo), de 20 lts. Agua 

03 MINERAL COM A 
acondicionada, em garrafões 

UNIDADE 100 
retornáveis de 20Its. Os garrafões 

EMBALAGEM (COMPLETO) deverão apresentar no ato da 
entrega lacre de segurança na tampa 
e rotulo constatando a data de 
envase. 
Agua mineral sem gás, embalagem 

!,, 

04 
AGUA MINERAL 300ml de garrafa de 300ml, pacote com 12 PACOTE 300 ✓ 

~ 1 unid. 

TAYANA i5r SOUZA RAIOL 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Q Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 18.143.092/0001-24 



-------' :,_.-ll . PRÍMÃVÉRA ~ GOVERílO DO POVO 

OFÍCIO Nº 210768/2021 

Primavera/P A, O 1 de Julho de 2021. 

Ao Gabinete do Exmo. Senhor Prefeito. 
Prrfeitura Municipal de Primavera-PA 
Gabinete do Prefeito. 

Assunto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. 

Honrado em cumprimenta-lo, sirvo-me do presente para_ Solicitar autorização para 

realização e abertura de processo licitatório, para AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA 

A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E 

TURISMO. 

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, solicito autorização para que da 

forma da Lei, encaminhe o referido termo e mais breve possível para o setor competente 

realizar pesquisa de preço e futuras providências administrativas. Segue anexo o termo de 

referência. 

Na oportunidade renovo meus protestos de elevada estima e consideração. 

Respeitosamente, 

~Ce-'• 1. l . füie 
·,1:C. MUNI A IE CULTURA 

ESl'ORT lUIUSMO 
OEC. '15/2021 

CLEUDO DOMIN OS DA SILVA REIS FILHO 
Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. 

Decreto nº045/202 l 

Q Travessa Milton Queiroz 
L'~ Centro. Prirnavera-PA. CEP 68.707-000 

_ @www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 
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, ._,. . . •.. SECRETARIA DE PREFEITURA DE 

~~--1· PRIMAVERA CULTURA.DESPORTO 
E TURISMO ~ GOVERílO DO POVO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 00 OBJETO 

o Ob'eto do presente tem10 de referencia refere-se AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS, PARA 
ATE~DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E 
TUR\SMO. o termo de referencia em questão foi elaborado pelo setor competente, para 

\ 

atender as necessidades para seu bom funcionamento. 

ANEXO 01-ÁGUA E GÁS. 

DEMANDA ANUAL DE AGUA E GAS 

ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
01 AGUA MINERAL DE 20L 800UND 
02 GAS 30UND 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Município de Primavera, através da Prefeitura Municipal, conforme determina a Legislação 
específica, pretende realizar o devido Processo Licitatório para aquisição de Material 
Esportivo, conforme necessidade para o ano de 2021 . 

3. PAGAMENTO 

O pagamento do material do referido termo de referencia será efetuado, a cada mês, até 30º 
dia da data do recebimento da Nota Fiscal/Recebido, diretamente pelo setor competente da 
Prefeitura Municipal, através de crédito na conta Bancária do Fornecedor. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A responsabilidade pela contratação do objeto do presente certame será da Prefeitura 
Municipal de Primavera. 

rr,d, e. S. IJu f iíM 
SEC. MUNI 1 AL DE CULTUU 

ESl'-OR' E TU~lSMt 

Primavera/P A, O l de Julho de 2021. 

OE i • U5/202I 

CLEUDO DOl\1i GOS DA SILVA REIS FILHO 
Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. 

Decreto nº045/202 l 

Travessa Milton Queiroz @www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 Centro. Primavera-PA. CEP 68.707-000 
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SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 

Ofício Nº 0107-01/2021 ADM/PMP 

Ao 
Gabinete do Prefeito. 

1--'1~-~ PRIÜÃVÉRA ~ GOVERílO 00 POVO 

Primavera/PA, 01 de Julho de 2021. 

Assunto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS E RECARGA DE BOTIJÃO GLP 
TIPO GÁS PROPANO-BUTANO 13 KG, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS JÁ CITADAS. 
Com os meus cumprimentos, venho através deste, solicitar de vossa 
excelência autorização para realização e abertura de processo licitatório, para 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS E RECARGA DE BOTIJÃO GLP TIPO GÁS 
PROPANO-BUTANO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA E SECRETARIAS JÁ CITADAS. 

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, solicito autorização 
para que na forma da lei, encaminhe a referido termo o mais breve possível 
para o setor competente realizar pesquisa de preço e futuras providências 
administrativas. Segue anexo o termo de referência. 

Atenciosamente, 

LAYANA L 
Secretária Municipal de Administraçao e Planejamento 

Decreto nº 003/2021 

O Avenida General de Moura Carvalho 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, C:EP: 68707-000 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 
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SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO k l 'i PRIÜÃVÊRA 

~....-J. GOVl~ O Mv 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

O ?bjeto do presente termo de referência refere - se AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
GAS E RECARGA DE BOTIJÃO GLP TIPO GÁS PROPANO-BUTANO 13 
KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E 
SECRETARIAS JÁ CITADAS. O termo de referencia em questão foi elaborado 
pelo setor competente, para atender as necessidades para seu bom 
funcionamento. 

ANEXO 01 - ÁGUA E GÁS 

ITENS 
1 DESCRIÇAO QUANTIDADE 

1 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS 1500 

1 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO 
DEPETRÓLEO-GLP, MATERIAL 

2 
CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO, 
BUTANO, CAPACIADE BOTIJÇAO DE 100 
13 KG, APLICAÇÃO FOGÃO 
RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS 
OBNT 8.460. 

RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 
LIQUEFEITO DEPETRÓLEO - GLP, 

3 MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS 700 
PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE 
BOTIJÃO 13 KG, APLICAÇÃO DE 
FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS 
TÉCNICAS OBNT 8.460. 

2. JUSTIFICATIVA 
Justifica-se aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e (recarga) de 
Botijão 13 kg liquefeito por ser necessária à manutenção das atividades diárias 
e essenciais desempenhadas pela Prefeitura Municipal de Primavera e suas 
Unidades Gestoras. Quanto à aquisição de água mineral, ela é disponibilizada 
a todos os funcionários da Prefeitura Municipal e suas Secretarias bem como a 
todos os visitantes. Apontamos ainda como benefício da aquisição de água o 
fato de ela ser totalmente apropriada para consumo, uma vez não possuímos 
filtro de água para suprir esta necessidade. 

3. PAGAMENTO 
O pagamento do material do referido termo de referência será efetuado, a cada 
mês, até 30° dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente 
pelo setor competente da Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta 
Bancária do fornecedor. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9 Avenida General de Moura Carvalho, 
e:::,. Centro. Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 
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SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 

~ l ~l _ PRÍÜÃVÉRA ~ u~ J 

A responsabilidade pela Contrataçã do objeto do presente certame será da 
Prefeitura Municipal de Primavera. 

LAVA 
Secretária Municipal de Administraç~o e Planejamento 

Decreto nº 003/2021 

R Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 
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Ofício Nº 039/2021 

Primavera/Pa, 02 de julho de 2021. 

Ao 
Gabinete do Prefeito. 

Assunto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA 
A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. 

Com os meus cumprimentos, venho através deste, solicitar de vossa excelência 
autorização para realização e abertura de processo licitatório, para AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. 

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, solicito autorização para que 
na forma da lei, encaminhe a referido termo o mais breve possível para o setor competente 
realizar pesquisa de preço e futuras providências administrativas. Segue anexo o termo de 
referência. 

Atenciosamente, 

Jefferson reira Das Mercês 

Gab\nete ào_ prefe\to 
Re~i~~' 

íJ1.1~ J;f),.-

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

-

Ç! Avenida General de Moura Carvalho 
, .,. ,, . ~ ~e-~tro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 
~.;;~;.i.,_,, i: ·. ::' :· ': •·'·: ..,,, "" ·, . ·- -

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-:94 
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SECRETARIA DE 

OBRAS E INFRAESTRUTURA : .~+~ PRIMÃVERA 
, , , I · Govrnno DO POVO 

! N° 

01 

02 

TERMO DE REFERÊNCIA 

• OBJETO 
O objeto do presente tenno de referência refere-se aquisição de água mineral e gás de 

cozinha, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras e Infraestrutura. O 
tenno de referência em questão foi elaborado pelo setor competente, para atender as 
necessidades para seu bom funcionamento. 

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA. 

AGUA MINERAL E GÁS UNIDADE QUANTIDADE 
DE COZINHA 
Galão 20 litros de Agua Unidade 515 
mineral 
Gás de cozinha Unidade 10 

• JUSTIFICATIVA 
O município de primavera, através da prefeitura municipal, confonne detennina a legislação 

especifica, pretende o devido processo licitatório para aquisição de água mineral e gás de cozinha, 
para atender cozinha da secretaria nas atividades diárias, confonne necessidade para ano de 2021. 

• PAGAMENTO 
O pagamento do material do referido tenno de referência será efetuado, a cada mês, ate 30 dia da 

data do recebimento da nota fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da prefeitura municipal, 
através de credito na conta bancaria do fornecedor. 

• DISPOSIÇÃO GERAIS 
A responsável pela contração do objeto do presente certamente será da Prefeitura Municipal de 

Primavera. 

• ENTREGA DOS PRODUTOS 
Entrega de o produto surgir alguma irregularidade identificada pelo responsável do setor de 

compras, será emitida uma advertência ou notificação a empresa, estabelecendo-se o prazo de 48 horas 
para regularização das irregularidades. 

Entrega dos produtos deverão ser entregues na secretaria de obras e infraestrutura, avenida General 
de Moura Carvalho, centro, primavera- PA, tem que ser feita nos dias de segunda-feira a sexta-feira 
nos horários da 7:00h a 13h, é não vamos aceitar nos dias de sábado e domingo. 

Jefferson Pereira das Mercês 
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Q Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

@W:V1W,,pri_m.aver.a.pa.gov 
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SECRETARlA OE 

EDUCAÇÃO PRÍMÃVÊRA 

OFlCtO nl" Okt:1021 - ~EME0 PMr Primavera-PA, 05 de julho de 2021 

A 

Sec.re-ran• Mumcipal de educação - SEMED 
P~ itura de Pnmavera - PA 

J... Sooretsns Mt.,metpal de Educação/SEMED - encaminha o referido documento para 
vosss , ~ oc-:-ç..,__" Quanto a demanda de AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE 
COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES PARA O ATENDIMENTO DO 
SERVIÇO 0A SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A QUAL POSSA SER 
PROVlDENClAOO OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO 
PROCESSO ucn ATORIO PARA FORNECIMENTO DO ANO DE 2021 . Seguem em 
anexc- ss p,arulnss de relação dos materiais 

Desoe JS rei1eramos nossos votos de estima e apreço. 

A:er::,os.ameme-

tf:4 b 
GEYZA OE O~ JHA BARBOSA 

Se-uttári11 J\1ur1ici1>al dr Educação 
[)eaeto 11" 004/202 l 

" Avenida General de Moura Carvalho, . 
__ ,... r n-rn-, nnn 

Gabintte jo Prefeito 
ReceOidO 

,:)') f Ol l ~l -

~~ 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: OS.149.141/0001-94 z 



SECRETAR\A OE 

EDUCAÇÃO 
~ 1l ~ PijíijAVERA ~ ., 1 

l - DO OBJETO: 

TERMO DE REFERENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

l - Aquisição de recarga de gás e água 20 litros destinados ao atendimento da Secretaria 
Municipal de Educação. 

2 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 

l. Os materiais deverão ser entregues conforme necessidade da Secretaria municipal de 
Educação, obedecendo criteriosamente as especificações solicitadas para cada item ou 
que apresentem especificações similares que atendam às necessidades desta Secretaria, 
estas informações deverão ser apresentadas em suas embalagens originais de fábrica., 
lacradas - quando houverem - e marcas oferecida em proposta comercial e aceitas pela 
comissão de licitação. 

Il. Qualquer produto entregue fora das especificações, embalagens alteradas, danificados, 
com defeitos de fábrica, marcas diferentes das oferecidas ou que demonstrem qualquer 
irregularidade ou desconformidade com o objeto desta licitação serão imediatamente 
devolvidos tendo que a empresa vencedora realizar a troca do(s) produto(s) no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ainda sob a possível aplicação de penalidades 
previstas neste edital e em contrato. 

III. Os produtos solicitados deverão ser de boa qualidade, obedecendo as especificações a 
eles relacionadas, deverão ser de fabricação nacional. 

IV O prazo máximo da entrega dos materiais não poderá exceder 03 (três) dias, contados a 
partir do recebimento da solicitação de compra, que será informada a empresa por E
mail e comunicada por telefone, sob pena de rescisão contratual e aplicação de 
penalidades pelo descumprimento do prazo previsto. 

V. O local de entrega dos materiais solicitados será sempre na Secretaria Municipal de 
Educação e as Escolas Municipais e Estaduais de Primavera-Pa, localizada na Rua Cesar 
Pinheiro S/N - Bairro Centro - Primavera - Pará e as escolas referentes. 

3 - DA ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS: 

J. A Secretaria Municipal de Educação poderá durante a aplicação e utilização dos materiais 
solicitar a empresa vencedora da licitação a troca de qualquer produto, caso este 
apresente defeito ou mesmo não realize as funções dentro de suas especificações, seja 
durante sua aplicação ou após ser utilizado, comprovada a sua ineficácia ou qualidade. 

Q Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: ·68707-000 

@www.primavera.pa,gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 
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SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

ll. Os produtos que possuírem data de validade deverão ser entregues com a data mínima 

de validade de um ano, contados a partir da data de entrega na Semed de Primavera. 

III. A Secretaria Municipal de Educação não fará o recebimento dos materiais caso não 

estejam dentro das características solicitadas: com quantitativos incompletos, caso as 

embalagens estejam danificadas, quebradas, rasgadas, abertas ou adulteradas, com 

especificações fora das apresentadas em proposta comercial e em desacordo com as 

especificações do termo de referência (marca, quantidade de produtos por embalagem, 

valor unitário, cor, tamanho, etc .. . ), materiais defeituosos, quebrados ou mesmo com 
defeitos de fabricação. 

IV. Todos os materiais deverão apresentar em embalagens, quando for o caso: certificação 

de garantia, inspeção do INMETRO, inspeção da ANVISA ou outro órgão Certificador 

- Selo de garantia, principalmente os materiais com certificação compulsória, deverão 

ser de fabricação nacional (salvo materiais ou peças não fabricados no Brasil), 

preferencialmente com garantia do fabricante, de boa qualidade, durabilidade e 
resistência principalmente às intempéries do tempo. Todos os produtos que necessitem 
ter Certificação de Qualidade para serem comercializados por serem produtos que 
mantem contato com a pele ou com o corpo deverão ter Certificação de Qualidade e 
inspeção da ANVISA, apresentando em suas embalagens nome do Fabricante, 
responsável Químico, endereço e demais informações verdadeiras e suficientes para que 
sejam tomados os devidos cuidados durante o seu uso. 

V. Todos os materiais serão verificados durante o recebimento no local de entrega por 
funcionário designado pela SEMED para este fim, sendo emitido documento 
comprobatório de recebimento das mercadorias em plenas condições de sua solicitação. 
A mercadoria será aceita após comprovação de todas as regularidades provenientes a sua 
entrega. 

VI. As empresas licitantes poderão apresentar durante a avaliação das amostras mais de uma 
marca para cada item, fornecendo uma planilha descritiva com os produtos apresentados. 
Os itens considerados inadequados poderão ser substituídos por produtos que tiveram sua 
aceitação para fins de participação do processo licitatório. A participação das empresas no 
dia da apresentação das amostras será item condicional para classificação das licitantes, as 
quais serão habilitadas para as fases de lances e de análise documental da cessão pública. 
Apresentar no envelope de Habilitação o documento de participação da cessão de amostras. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA SEMED 

I. A SEMED terá a obrigação de realizar a fiscalização dos serviços realizados na secretaria, 

atestando a adequação dos materiais entregues e a qualidade dos mesmos, por tanto todo 
material solicitado deverá ser entregue dentro das condições e necessidades da SEMED, 

permitindo o perfeito atendimento da secretaria e seus usuários. 

II. Toda e qualquer informação sobre os materiais utilizados serão dirimidas diretamente a 
administração da SEMED ou para funcionário pré-designado para tal função, o qual 

J 

n Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 0S.149.141/0001-94 



SECRET AR\A DE 

EDUCAÇÃO ~ PRÍMÃVÉRA 

estará à disposição para orientação e esclarecimentos relacionados aos materiais 
solicitados. 

l\l . A SEMED, por intennédio de funcionário pré-determinado, será responsável pela 
solicitação de todo material a ser utilizado na secretaria, mediante solicitação de compra 
enviada a empre..<.a licitante vencedora. 

5 - DAS OBRJGAÇÕES DA EMPRESA 

1. A empresa contratada deverá realizar a entrega dos materiais no local solicitado pela 
SEMED, nos dias de funcionamento da Secretaria de Educação de Primavera, de 7:00 
as 12:00 das 14:00 as 17:00, qualquer entrega fora desse período não será recebida, salvo 
as solicitações feitas pela SEMED para entregas em dias e horários diferentes. 

ll. A entrega devera obedecer criteriosamente ao tenno de referência, as especificações dos 
produtos, quantitativos solicitados, marcas e valores registrados, sob pena de devolução 
das mercadorias, cancelamento de contrato e aplicação de penalidades previstas. 

ffi. Informar a SEMED sobre eventuais problemas antes ou durante as entregas para que 
sejam tomadas as devidas providencias visando a melhor forma de solucionar as 
dificuldades encontradas, a falta de contato por parte da empresa juntamente a 
administração da Sec. de Educação impossibilita a resolução de problemas 
solucionáveis em comum acordo entre as partes visando a continuidade da contratação, 
poderá acarretar em advertência ou penalidades e até mesmo rescisão contratual. 

N . Apresentar a nota fiscal no ato da entrega das mercadorias em confonnidade com as 
especificações solicitadas para os itens. A empresa deverá substituir a nota apresentada 
caso sejam identificadas informações errôneas nos valores, marcas, quantidades, dados 
da SEMED, letras ou números muito pequenos ou apagados, erros de calculo, etc .. 

V. O descarregamento dos materiais no local solicitado será de responsabilidade da 
empresa ou da transportadora devendo esta dispor de pessoal suficiente para realizar o 
descarregamento dos materiais. 

VI. Todo pessoal designado pela empresa para realizar o descarregamento de materiais no 
local solicitado estará subordinado as suas expensas, não tendo a SEMED nenhuma 
responsabilidade financeira ou trabalhista sobre os mesmos. 

VIL As entregas serão solicitadas em sua maioria pelo período da manhã permitindo a 
melhor organjzação dos materiais no local e tempo suficiente para serem descarregadas ainda 
dentro do período de expe.diente da SEMED, não sendo descartada a possibilidade de 
entregas no período da tarde ou aos finais de semana, o que será previamente infonnado a 
empresa contrata.da. 

VIH. A empresa deverá reaJizar as entregas com veículos apropriados, prevenindo 
danos às mercadorias, problemas com fi scalização de trânsito, inviabilidade do veículo 
ate o local da entrega, evitando problemas mecânicos que poderão causar atrasos na 

O Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro. Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

@www.primavera.pa.gov 
CNP J: 05.149 .141/0001-94 



SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO PR(iiAVERA 

enlr~ga. 

lX. S~rá de inteira resp@sabilidade da empresa contratada toda mercadoria contida nos 
vc1c ulos durante 0 tr~jelo até o momento do descarregamento. A SEMED não irá 
responder por nenhum problema ocorrido durante o deslocamento do veículo até o loca/ 
de entrc1::,ra 

6 - DAS PENALI DADES PREVISTAS 

I. A falta de entrega das mercadorias em todo ou em parte acarretara na aplicação de 
advertencia ou mesmo em rescisão contratual, aplicação de multa de 5% (cinco por 
cento) do va lor contratual , pelo descumprimento das obrigações da empresa. 

11. Atraso injustifi cado nas entregas, advertência e multa de 5% (cinco por cento) do valor 
bruto da fa tura. 

Ill. Entrega de mercadorias com especificações diferentes das solicitas, advertência e multa 
de 5% ( cinco por cento) do valor bruto da fatura. Substituição das mercadorias no prazo 
máximo de 12 (doze) horas. 

IV. A empresa será advertida por ocorrência de problemas durante a realização das entregas 
com o intwto de corrigir e regularizar situações contornáveis, porém não poderá ser 
reincidente do mesmo problema por mais de duas vezes ou ser advertida em mais de três 
vezes por outras ocorrências, sendo esta penalizada com multa e rescisão contratual. 

V. Qualquer outro problema causado a administração da SEMED durante a entrega dos 
materiais ou pelo descumprimento dos termos estabelecidos neste documento poderão 
ocorrer em rescisão contratual, aplicação de multas, impedimento da empresa em 
contratar com a administraçã.o pública pelo período de 05 (cinco) anos. 

ANEXO 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

n Avenida General de Moura Carval~o, . 
07 000 ~ Centro, Primavera, Estado do Para, CEP. 687 - . 

i 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 
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SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
~ J~~ PRíüAVERA 
~ 

N~ 

01 

02 

ÃGU A 20 LITROS 
DESCR!ÇÃO DOS ITENS 

.. Agua n~inernl ~nJ;a rrafões de 20 litros retornáveis. 

feito do petróleo acondicionado em botijas de 13 
RECARGA DEGAS 
R~,rgas de Gás hquc 
kg. altamente tóxict) e 
aoordo com a p~1truia 

~ inflamável. e suas condições deverão estar de 
47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. 

G ,(1/ ~ ~ ~ 
GEY~ DE OLIVEIRA BARBOSA 

Secretária Municipal de Educação 
Decreto nº 004/2021 

Q Avenida General de Moura Carvalho, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

UNIDADE QUANT 

UNIDADE 2.500 

UNIDADE 358 

@www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 05.149.141/0001-94 
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SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTAVEL 
Ofício nº 022/2021 - SEMMADERUS/PMP 

Ao 
Gabinete do Prefeito 
Exmº Sr. 
Áureo Gomes Bezerra 

~ ~ l ~ PREFEIT\JRA OE 

~ P~JM~Y~v~A 
Primavera .. PA, 05 de J,ulho de 2021. 

Assunto: DEMANDA ANUAL DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PA 

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável/SEMMADERUS -
encaminha o referido. documento para vossa apreciação quanto a AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
MINERAL E DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS NECESSIDADES PARA O 
ATENDIMENTO DO SERVIÇO DA SECRETARIA, A QUAL POSSA SER 
PROVIDENCIADO OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO 
PROCESSO LICITA TÓRIO PARA FORNECIMENTO DO ANO DE 2021. Segue em anexo 
a planilha de relação de materiais. 

Desde já, reiteramos nossos votos de estima e apreço, 

Gab\nete do_ ?refe\to 
Receb,dO 
~ '~ -

~ 
L ·SQUITA 

Secretário Municipal de M;flEJ.~ii Ui~2/!Jesenvolvimento Rural Sustentável 
Decreto 033/2021 

~ Rua Cesar Pinheiro s/n, 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

~ semmasprimaverapmp@lgmail.com 
@ www.primavera.pa.aov 
CNP J: 28.840.955/000~ 76 ,_ 
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SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTAVEL 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

O objeto do presente Termo de Referência refere-se a aquisição de água mineral e gás de 
cozinha, destinados as necessidades para o atendimento dos serviços da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEMMADERUS. 
O termo de referência em questão foi elaborado pelo setor competente, para atender as 
necessidades para seu bom funcionamento. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Município de Primavera, através da Prefeitura Municipal, conforme determina a legislação 
específica, pretende realii:ar o devido processo licitatório para demanda de água mineral e 
gás de cozinha da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município de Primavera-PA. 

3. PAGAMENTO 

O pagamento do material do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, até 30º 
dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da 
Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor. 

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Os produtos deverão ser entregues em remessa única, e se na entrega do produto 
surgir alguma irregularidade identificada pelo responsável da Secretaria, será emitida uma 
advertência ou notificação a empresa, estabelecendo-se o prazo de 48 horas para 
regularização das irregularidades. 

O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável, Rua Cesar Pinheiro, S/N, Centro, Primavera - PA. tem 
que ser feita nos dias de segunda-feira a sexta-feira nos horários de 7:00h a 13h, e não 
vamos aceitar nos dias de sábado e domingo. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A responsabilidade pela Contratação do objeto do presente certame será da Prefeitura 
Municipal de Primavera. 

Á ~ ~f ~ f DfShv. 
LUIZ M.fÍâÜ~~1~lffiSQUITA 

Se.cretáliQ Municipal de. Meio Ambiente e Qes.e.nvolvime.nto Rura.( Suste.ntáve.l 
Decreto 03312021 

n Rua Cesar Pinheiro s/n, 
~Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

~ semmasprimaverapmp@lgmail.com 
@ www.primavera.pa.gov 
CNPJ: 28.840.955/0001-76 _ 
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SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO RURAL p -1.L PRíMAVERA 

]jl -~ GOVERno 00 POVO 
SUSTENTAVEL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- OBJETO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA 
ATENDER A DEMANDA ANUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PA. 

01 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA 

\ ITEM 
1 01 
1 02 

DESCRIÇÃO DOS ITENS UNIDADE QUANT 
GAS DE COZINHA UNIDADE 
AGUA MINERAL DE 20 L UNIDADE 

À 'll&rio~ ~ 
LUl~~~l!;YUITA 

Secretário Municipal de Meio Am~J,fiHtéº(J IJe~tblvimento Rural Sustentável 
Decreto 033/2021 

18 
400 

~ semmasprimaverapmp@lgmail.com 
~ Rua Cesar Pinheiro s/n, ® www.primavera.pa.gov 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 CNPJ: 28.840.955/0091_~7t 



SECRETARIA DE 

SAÚDE k-1.l PRíMAVERA ~ GDVERílO QO PIJ '1 

OFÍCIO Nº: 344-8/2021 PMP SMS 

Primavera-PA, 05 de julho de 2021. 

Ao Exmo. Senhor ÁUREO BEZERRA GOMES 
Prefeito do Município de Primavera Pará 

Ex.mo. Sr. Prefeito, 

Honrado em cumprimentá-lo, em atenção ao OFÍCIO Nº: 005/2021 - CPL, 
encaminhamos anexo PLANEJAMENTO ESTIMATIVO referente à AQUISIÇÃO 
DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA . Sugerimos direcionamento para 
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade vigente. 

Na certeza de vossa apreciação e direcionamento, aguardamos atenção em 
nossa gestão municipal. 

~~,ot~ 
1:c_;tC~~ 

~º~'· 
Antônio rltmitt:cftmU Júnior 

Secret e Saúde 
Decret 006/2021 

o· nete ôo ~refe\to Gadi~ 

Q Avenida General de Moura Carvalho, @www.primavera.pa.gov 
~ Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 CNPJ: 19.184.104/0001-21 =------=-=~_:----= E = e 
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