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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 002/2022 CMSJP 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 

               A CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pretende 

contratar, com base na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, 

e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a 

substituí-las, empresas para o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição 

de Combustíveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Senador 

José Porfírio. 

  

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA 

NATUREZA E VIGÊNCIA 

 

 

                Como rege a Lei nº 8.666/93, Aquisição de Combustíveis para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Senador José Porfírio. Faz-se necessário a 

abertura de procedimento aquisição do objeto ora licitado, sendo o mesmo essencial 

para o bom andamento e funcionamento da Câmara Municipal de Senador José Porfírio. 

 

          Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a 

Câmara Municipal de Senador José Porfírio realizar suas aquisições em consonância 

com as demandas surgidas, sem a necessidade de previa manifestação orçamentaria, 

salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir 

melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com 

maior número de interessados na comercialização dos mesmos.  

 

Justifica-se a referida aquisição devido à necessidade de abastecimento dos veículos que 

atendem a Câmara Municipal de Senador José Porfírio, que são fundamentais para o 

cumprimento das atividades administrativas, bem como toda e qualquer atividade a ser 

desenvolvida durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

             

                A vigência da Ata de Registro de Preços será 12 (doze) meses, a contar da 

data da sua publicação. 

 

3 – DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE DE MEDIDA 

 

3.1 - Constituem objeto do presente certame Registro de Preços para Futura e 

Eventual Aquisição de Combustíveis para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Senador José Porfírio, conforme especificações abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. P. TOTAL 

1 

GASOLINA COMUM, 

Especificação: chamada 

oficialmente pela ANP 

(Agência Nacional de Petróleo, 

gás e biocombustíveis) de tipo 

C, derivado de petróleo, recebe 

a adição de uma porcentagem 

de etanol anidro que varia entre 

20% a 25% contendo enxofre 

em sua composição passando 

então por um teste atento pela 

ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) 

comprovando sua eficácia. 

LITRO 10.0000 

  

2 

OLEO DIESEL S-10, 

Especificação: com 10ppm de 

enxofre e com 5% de adição de 

biodiesel de origem vegetal. 

LITRO 10.000 

  

 

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1 - A entrega dos Combustíveis será parcelada, conforme solicitado pelo setor 

demandante na autorização de fornecimento. 

 

4.2 - O horário de entrega dos Combustíveis no setor demandante, deverá ser de 2ª-feira 

a 6ª-feira das 08:00 hs às 12:00hs e 14:00 hs as 18:00 hs, não podendo ocorrer atrasos 

ou falta dos mesmos, salvo por motivo justo e devidamente justificado em documento 

oficial e aceito pela AUTORIDADE COMPETENTE. 

 

4.3 - A entrega dos produtos será de IMEDIATO, de acordo com as necessidades e a 

emissão das Autorizações emitidas pela AUTORIDADE COMPETENTE, sem a qual 

não gera qualquer responsabilidade de pagamento, salvo em casos devidamente 

justificados por escrito e aceito pela AUTORIDADE COMPETENTE, após a análise da 

AUTORIDADE COMPETENTE e aceito a justificativa a licitante terá o prazo de 24 

horas para entrega do produto solicitado. 

 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e 

dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 
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a) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR de eventuais ocorrências anormais 

verificada na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

 

b) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as 

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 

c) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, 

encargos, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a 

Câmara Municipal de Senador José Porfírio. 

 

d) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato. 

 

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante 

a execução do contrato. 

 

f) Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado 

pelo órgão contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta. 

 

g) indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ser 

causados aos bens, instrumentos e instalações da Câmara Municipal de Senador José 

Porfírio em decorrência do fornecimento, incluindo danos pessoas ou materiais a 

terceiros, a que título for. 

 

 

Senador José Porfírio/PA, 26 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Silvanira Verçosa Mendes 

Presidente da CMSJP. 
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