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1. OBJETO:

1.1 futura aquisição de recarga de gás GLP para atender: as necessidades da Prfeitura
Municipal e seus órgãos de acara/PA, em quantidade compreendida entre aquelas informadas
no Anexo 1, do presente Editàl, quando deles a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ tiver
necessidade de adquiri- em quantidades suficientes para atender a administração municipal.
1.2. As quantidades que vie"em a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de
Empenho, destinados a ateqder as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARÁ.
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1.3. Os- itens listados no
O 1 — Termo de Referência, deste instrumento convocatrio não
serão necessariamento adquiri os em sua totalidade, pois que seus quantitativos são estimados,
sendo' considerados apenas p ra fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do
Contrato iÃe Fornecíffiérito.
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