ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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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ANEXO I
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Qtd Unidade

Código Descrição

175.000,0000 LITRO

010048 GASOLINA 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%.

150.000,0000 LITRO

011476 DIESEL COMUM
Combustível comum, conforme Norma CNPQ

123.000,0000 LITRO

010049 DIESEL 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.

393,0000 UNIDADE

011477 GLP 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 : ________ dias
Prazo da entrega : ________ dias
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