
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

 
                        CNPJ nº 05.149.182/0001-80 – End.: Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, 

                        Bairro: Centro - CEP 68.720-000 – Santarém Novo – Pará 

                        Fone: (91) 3484-1151 – E-mail: prefeitura.santaremnovo@gmail.com 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Termo de Referência trata da aquisição de combustível (gasolina/Diesel) e GLP 

conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A Aquisição de Combustíveis, se faz necessária para atender os veículos leves e pesados o que 

viabilizará a execução das atividades diárias da administração e suas secretarias atendendo as 

demandas obrigatórias. 

 

Considerando o interesse público primário e secundário, o comprometimento com o bem estar 

da população deste município leva a gestão pública municipal a criar condições para oferecer 

aos mesmos políticas públicas e prestação de serviços que possam favorecer o bem estar da 

população. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, art. 4º, § 1º, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 206, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório 

justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais 

vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços 

durante o próprio processo de escolha. 
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O processo de compra tem por objetivo trazer benefícios diretos e indiretos que resultarão da 

contratação: Continuidade das atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços 

administrativos às atividades afins, serviços de atendimento à população, limpeza pública e 

demais serviços 

 

1. LOCAL DE ENTREGA: 

 

A entrega do objeto licitado deverá ser realizada pelo fornecedor, no local indicado pela 

Prefeitura Municipal, sob a supervisão de servidor autorizado para tal ato, devendo ocorrer 

imediatamente após o recebimento da ordem de compra, seguindo rigorosamente as 

especificações solicitadas pelo Órgão requisitante, mediante autorização contida na respectiva 

ordem de compra. 

 

A recarga de GLP será requisita de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as 

necessidades do Órgão Solicitante, através da Ordem de Compra assinadas por responsável 

do Setor de Compras. 

 

O produto deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de 

Compra, em horário de expediente de 8h as 12h de segunda a sexta feira. 

 

As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h as 12h30 e de 14h30 

as 18h). 

 

Locais de entrega: Município de Santarém Novo. 

 

O produto deverá ser entregue acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter 

descrição do item, marca, quantidade, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da 

Ordem de compra ao qual se refere. 

 

O responsável  pela  conferência  da  entrega  dos  produtos, receberá  os  materiais licitados 

em caráter provisório, em até 03 (três) dias uteis até a conferência definitiva, somente após a 

verificação da conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos, o aceite será definitivo 

e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao receber o material o poder 

de promover a recusa de recebimento  do  produto, desde  que  devidamente justificada,  

ocasião  em que  o fiscal, informará por escrito ao departamento competente para as 

providencias cabíveis. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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Efetuar entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Contratante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da 

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, procedência e prazo de validade; 

 

Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação; 

 

Cumprir o prazo de entrega e responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto 

de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

 

Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum problema, o fornecedor 

substituirá o item no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento do aviso 

escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a prefeitura; 

 

Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações 

da prefeitura; 

 

Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a 

frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas; 

 

Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos produtos no local de 

destino; 

 

O fornecimento GLP deverá ser feito mediante apresentação da Ordem de Compra assinada 

pelo Setor de Compras, enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletrônica; 

 

As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, número do contrato e da 

Ordem de Compra, os quais constam na Ordem de Compra; 

 

A empresa contratada deverá executar fornecimento dos combustíveis em seu próprio 

estabelecimento mediante a apresentação de requisição assinada por servidor responsável, 

autorizado pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo, especificando a marca e modelo do 

veículo, placa, quantidade de combustível, nome do condutor do veículo e campo para 

introdução do nome e assinatura do servidor autorizado pela administração para efetuar a 

requisição e pelo condutor do veículo no Posto; 

 

Caso a contratada não possua estabelecimento no Município de Santarém Novo/PA, deverá 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias instalar estrutura para o fornecimento dentro das 

normas vigentes, e dispor de funcionário 24h para atendimento da Contratante. O não 
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cumprimento dentro do prazo ocasionará no distrato automático e penalidades para a 

contratada. 

 

Os abastecimentos serão efetuados somente com a apresentação das requisições e nas 

quantidades estipuladas naquele documento; 

 

Os combustíveis deverão ser fornecidos diariamente, de acordo com as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, em Posto de Abastecimento da Contratada, que 

deverá estar situado dentro do Município de Santarém Novo; 

 

O posto não poderá negar atendimento por falta de combustível, sendo que o mesmo deverá 

arca com a responsabilidade pelo abastecimento; 

 

Os produtos serão fornecidos sempre nas especificações requeridas e deverão estar em 

conformidade com os padrões técnicos e de qualidade recomendados pela ANP – Agência 

Nacional do Petróleo. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

 

Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as 

condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 

 

Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, 

para substituição; 

 

Receber provisoriamente os produtos mediante regular aferição de quantitativos, 

disponibilizando local, data e horário; 

 

Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite; 

 

Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência. 

 

4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

DECRETO 7.892/2013 – Art. 7 Parágrafo 2°  

§ 2° Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Fundamenta-se esta contratação através do disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

art. 4º, § 1º, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

206, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo contratual será até 31 de dezembro de 2020, contado da data da assinatura do contrato, 

podendo ser alterado de acordo com o que estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Caso o atendimento não seja realizado dentro do prazo estipulado no termo de referência, a 

CONTRATADA ficará sujeita à multa; 

Informações e esclarecimentos adicionais sobre o presente Termo poderão ser obtidos na sede 

da Prefeitura Municipal, situada à Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Centro - CEP 68.720-

000 – Santarém Novo, em dias úteis, das 08:00h às 13:00h. 

 

SANTARÉM NOVO-PA, 25 de junho de 2020. 

 

__________________________________ 

EDSON PEREIRA DE BRITO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 



Governo Municipal de Santarém Novo

Estado do Pará Pag.: 1
ANEXO I

UnidadeQtdDescriçãoCódigo

010048 175.000,0000 LITROGASOLINA COMUM

Deverá possui octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor 
de enxofre. É um combustível com ultra baixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de 
veículos com novas tecnologias em controle de emissões atmosféricas, e já reduz as emissões de gases no escapamento 
nos motores atuais de última geração. Proporciona ainda para todos os motores movidos à gasolina baixa formação de 
depósitos em válvulas, bicos injetores e na câmara de combustão, proporcionando menor desgaste do motor, além de uma 
vida útil mais longa do lubrificante, mantendo a eficiência energética do motor. *Observação: a partir de 16/03/2015, o teor 
de álcool anidro na gasolina comum e aditivada é de 27%. A teor adicionado à gasolina premium é de 25%.

011476 150.000,0000 LITRODIESEL COMUM

Combustível comum, conforme Norma CNPQ

010049 123.000,0000 LITRODIESEL S10

O Diesel S-10, que contém o equivalente a um teor máximo de enxofre de 10 miligramas para cada 1.000.000 de miligramas 
do produto (10 partes por milhão), é adequado para as novas tecnologias de controle de emissões dos novos motores a 
diesel fabricados a partir de 2012. Ele possibilita a redução das emissões de material particulado em até 80% e de óxidos 
de nitrogênio em até 98%. Tem ainda número de cetano 48 (medida de qualidade da combustão a diesel), oferecendo a 
qualquer veículo terrestre ou marítimo, mesmo os fabricados antes de 2012, uma melhor conservação do motor e redução 
dos custos de manutenção.

011477 393,0000 UNIDADEGLP 13KG

Gás Liquefeito de Petróleo acondicionado em recipiente com capacidade de 13 quilos, aquisição com troca de vasilhame. 
Deve levar em conta o peso do botijão vazio (isso deve constar na alça dele) - em média são 15 kg (pode haver variação), 
mais o peso líquido do GLP, que é de 13 kg. Neste caso, o peso da balança é de 28 kg

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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