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TERMO DE REFERÊNCIA 

INTRODUÇÃO: Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao 

disposto na legislação federal e municipal correspondente.  

JUSTIFICATIVA 

Sabe-se que, em pouco menos de três anos o gás de cozinha teve um aumento 

de 64% do seu valor, isso de acordo com noticias publicadas no CNN BRASIL 

em 09/05/2022. Além disso, cerca de 98% das famílias brasileira utilizam o gás 

de cozinha em suas residências. 

Partindo desse pressuposto, as famílias de baixa renda – aquelas com renda 

mensal até meio salário mínimo por pessoa, é a mais prejudicada com esse 

acréscimo. Sendo assim, acabam tomando medidas drásticas para conseguir 

cozer seus alimentos, utilizando a lenha; esta por sua vez pode causar doenças 

pulmonares e respiratórias com uso excessivo. 

Devido à identificação do crescente número de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, oriunda de diversos fatores, podendo destacar o 

econômico, considerando os inscritos no período de setembro de 2021, como 

pode ser demonstrado nos dados a seguir: 
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Quantidade de famílias no CADúnico por 
renda per capita

até R$ 89,00

R$ 89,01 até R$ 178,00

R$178,01 até meio salário mínimo

acmia de meio slário mínimo

Fonte: CADÚNICO, CURUÇÁ, PARÁ, SETEMBRO DE 2021 
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Analisando as situações descritas até então, a secretaria de Assistência Social 

do município de Curuçá, junto com o Cadastro Único pretende desenvolver o 

auxílio gás, que visa à proteção social de natureza temporária, a qual segue a 

Lei nº 12.435/2011 Art. 2º: 

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a 
assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições 
para atender contingências sociais e promovendo a 
universalização dos direitos sociais.” (NR) 

Ainda nessa mesma Lei em seu Art. 23: “Entendem-se por serviços 

socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da 

população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os 

objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.” 

A partir desses dados, o projeto busca atender 85 (oitenta e cinto) famílias 

curuçaenses por mês. Para isso acontecer, será obedecido alguns critérios: 

• Estar inscrito no CADÚNICO do município de Curuçá; 

• Não ter sido contemplado pelo Auxílio Gás Nacional ou Estadual; 

• Cada família poderá ser contemplada duas vezes ao ano; 

• Ser acompanhada pela equipe social da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEMAS, pelo CRAS e pela Bolsa família, para 

devidos preenchimentos aos prontuários da SUAS do Município de 

Curuçá; 

• Estar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Sistema Único de 

Assistência Social preconiza. 

Portanto, é de suma importância que seja realizado os devidos procedimentos 

licitatórios, para assim o projeto possa dar inicio ao enfrentamento da 

problemática citada. 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada no fornecimento sob demanda 

de Gás Liquefeito de Petróleo _ GPL (gás de cozinha), acondicionado em 
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Cilindro de P-13 – botijão 13 kg, para atender as necessidades do Projeto Social:  

Auxílio Gás.   

 

ITEM QUANT. UN.  DESCRIÇÃO 

1  24 unid. Vasilhame (botijão) Gás Liquefeito De Petróleo 

- GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-

Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação 

Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 

8.460 

2  1.020   unid. Carga de gás para botijão-gás liquefeito de 

petróleo GPL 13 kg  

    

 

1 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBEJTO  

1.1 Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela 

Prefeitura Municipal de Curuçá, atentando sempre pela qualidade do produto e 

a data de validade das mercadorias entregues.  

2 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:  

2.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes 

do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo 

com a necessidade do órgão.  

2.2 – A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes 

do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo 

com a necessidade do órgão.  

2.3 - O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da 

quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.  

2.4 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não 

tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão 

gerenciador, de aceitação de fornecimento pelo particular, observados, ainda, os 

seguintes critérios:  
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a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado 

do certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente;  

b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a 

fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo 

estabelecido neste edital;  

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar 

contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação 

específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses 

previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-

se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições.  

3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA:  

3.1 – A entrega e recebimento do objeto se darão conforme solicitação do órgão.  

4 – FORMA DE PAGAMENTO:  

4.1 – O pagamento se dará até 30 dias do recebimento das notas fiscais 

devidamente atestadas. 

5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 

posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário 

para atender as despesas com AUXÍLIO GÁS. 

Exercício Financeiro: 2022 

 

Órgão: 02 Prefeitura Municipal De Curuçá 

 

Unidade Orçamentária: 0216 Sec. Municipal de Assistência Social 

 

Projeto Atividade: 08 244 0402 2.022 Manutenção dos serviços da Secretaria 

Municipal de Assistência Social 

 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo  

 

Subelemento: 3.3.90.30.04– Gás engarrafado 
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Exercício Financeiro: 2022 

Órgão: 02 Prefeitura Municipal De Curuçá 

Unidade Orçamentária: 0216 Sec. Municipal de Assistência Social 

Projeto Atividade: 08 244 0402 2.022 Manutenção dos serviços da Secretaria Municipal 

de Assistência Social 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e material permanente 

Subelemento: 4.4.90.52.99 Outros matérias permanentes  

 

Curuçá, 07 de outubro de 2022. 

 

 

 

Ariana Almeida da Silva 
Secretária de Assistência Social 
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