
  

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Bairro Centro, Maracanã, Pará. 

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

CNPJ: 04.880.258/0001-80 

                     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 -  OBJETO:  
 
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO, A FIM DE ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

MARACANÃ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 - A presente aquisição se justifica pela necessidade de abastecimento e manutenção 
da frota de veículos das Secretarias, Fundos e Programas por eles atendidos, visando 
atender suas atividades durante o exercício de 2018. sendo que as entregas deverão ser 
efetuadas de forma parcelada diretamente na bomba do fornecedor vencedor do 
certame, aos veículos da frota Municipal, conforme constará na ordem de fornecimento. 
 
3 – METODOLOGIA 
 
 3.1. A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade 
Pregão Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei 
nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 com 
alterações inseridas pela Lei complementar 147, de 07 de agosto de 2014, e no Decreto nº 
3.555, de 08 de Agosto de 2000, com modificações introduzidas pelos Decretos 3.693, de 
20 de Dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de Abril de 2001, e subsidiariamente, na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais legislações complementares e pelas condições e 
exigências estabelecidas em Edital. 
 
4 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 
4.1 - Conforme planilha anexa. 
 
4.2 - Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade, no ato da entrega, o bem 
em questão será recusado, devendo o mesmo ser reposto no prazo de 24 horas, sem 
adição de qualquer ônus para esta Prefeitura. 
 
 
5. DO LOCAL DE ENTREGA, DA FORMA DE PAGAMENTO E QUALIDADE  
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5.1. Local de entrega: O COMBUSTÍVEL será requisitado pelas Secretarias Municipais 
através de seus representantes devidamente autorizados, que deverá ser feita, por 
escrito, onde constarão todos os dados, inclusive, dados completos do servidor e/ou do 
motorista responsável pela retirada do combustível e dos dados completos do veículo a 
ser abastecido.  

5.1.1. A retirada do combustível deve ser feita no endereço da Licitante 
Vencedora, que deverá disponibilizar o combustível, conforme requisição, devendo, 
quando da retirada fazer a conferência da documentação do servidor que se apresentar 
para retirada do combustível como também a conferência dos dados do veículo a ser 
abastecido.  

5.1.2. A Requisição do combustível poderá ocorrer em qualquer dia da semana, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados regionais ou nacionais, conforme 
planejamento das Secretarias Municipais de Maracanã.  
 
5.3. Forma de pagamento: O pagamento será realizado até o 30º. (trigésimo) dia útil do 
mês subseqüente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 
devidamente aceita pela Contratante, vedada a antecipação.  
 
5.4. Em hipótese alguma será aceito o item em desacordo com as condições pactuado 
ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua 
responsabilidade, bem como a visando a repetição de procedimentos as suas próprias 
custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade.  
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
6.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 
 
6.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
 
6.3 Fiscalizar o contrato por meio de servidor previamente designado no ato da 
assinatura do mesmo; 
 
6.4 Manter os empregados da CONTRATADA a par de informações necessárias ao bom 
cumprimento de suas tarefas; 
 
6.5 Não exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, dirigindo-se 
exclusivamente ao preposto ou representante por ela indicado para solucionar eventuais 
conflitos; 
 
6.6 Efetuar até o décimo dia útil do mês subsequente ao fornecimento, os pagamentos 
devidos à CONTRATADA, mediante apresentação de documento fiscal e comprovação 
de sua adimplência com as obrigações contratuais, tributárias sociais e trabalhistas; 
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6.7 Comunicar, oficialmente, à licitante vencedora quaisquer falhas ocorridas; 
 
6.8 Denunciar o posto revendedor de combustível à ANP quando da suspeita de 
comercialização de combustível adulterado e/ou infringências às normas a que está 
sujeita a atividade de distribuição de combustíveis automotivos; 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
7.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada.  
 
7.2. Receber o bem móvel, objeto do presente edital, nos termos, prazos, condições e 
especificações estabelecidas no instrumento contratual. 
 
7.3. Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato.  
7.4. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, 
garantido o contraditório e ampla defesa.  
7.5. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 
condições necessárias à execução do contrato.  
7.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias.  
7.7. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente 
indicado pela contratante.  
 
8. DAS PENALIDADES  
 
8.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 
assumido com a Prefeitura Municipal, as sanções administrativas aplicadas ao licitante 
serão as seguintes:  
 

8.1.1. Advertência.  
8.1.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;  
8.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  
8.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
8.2. As multas a que se referem o item acima serão descontadas dos pagamentos devidos 
pela Secretaria Municipal de Educação ou cobradas diretamente da empresa, amigável 
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ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 
previstas nesta cláusula.  
 
8.5. Sempre que não houver prejuízo para a Prefeitura Municipal de Maracanã, as 
penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor 
sanção, a seu critério.  
 
8.6. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.  
 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo das 
dotações orçamentárias que serão incluídas ao decorrer de emissões das notas de 
empenho no período da vigência da Ata de Registro de Preço. 
 
10- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 
 
10.1 Cumprir as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
10.2 Observar os parâmetros da Portaria ANP n.º 116/2000; 
 
10.3 Cumprir os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA - Conselho Nacional 
do Meio Ambiente n.º 273/2000; 
 
10.4 Nos termos do artigo 33, inciso IV da Lei n.º 12.305/2010 - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n.º 362, de 23/06/2005, a contratada deverá 
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou 
contaminado originário da contratação, bem como, de seus resíduos e embalagens, 
obedecendo aos seguintes procedimentos: 
 
a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipiente 
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar 
que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e 
outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da 
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 
 
b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou 
entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no 
varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua 
destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e parágrafo 2° 
da Resolução CONAMA n.º 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 
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c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não 
reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada 
pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII da Resolução 
CONAMA n.º 362, de 23/06/2005 e legislação correlata. 
 
11 -  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  

 
11.1 Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n.º 8.666/93; 
 
11.3 O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1. A contratada receberá programação de fornecimento do bem em questão em 
conformidade com a solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Maracanã, emitida 
pelo setor devidamente designado pela administração pública para esse fim.  
 
12.2. Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e 
dirimir dúvidas.  
 
12.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos matérias e/ou 
financeiros pessoais ou a que causar à Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, 
representantes e ou sucessores. 
 
 

 

______________________________ 
Paulo Alves de Lima 

Secretário de Administração 
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ANEXO  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 GASOLINA COMUM 550.000 LITRO 

2 OLEO DIESEL S10 580.000 LITRO 

3 ÓLEO DIESEL S-500 450.000 LITRO 

4 ARLA 32 (20LTS)  
1.500 

 
BALDE 

5 FLUIDO DE FREIO DOT 3 (500 ML).  
3.200 

 
LITRO 

6 ÓLEO LUBRIFICANTE API CF SAE 40 (20LTS)  
750 

 
BALDE 

7 ÓLEO LUBRIFICANTE API CG4 15W40  
820 

 
BALDE 

8 FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF (20 LTS) TIPO 
A SUFIXO A 

 
130 

 
BALDE 

9 ÓLEO LUBRIFICANTE API SM 15W40 (1LT)  
400 

 
LITRO 

10 ÓLEO LUBRIFICANTE API SJ 20W50 1.700 LITRO 

11 FLUIDO PARA TRANMISSÃO AUTOMÁTICA ATF (1LTS) TIPO 
SUFIXO A 

400 LITRO 

12 ÓLEO LUBRIFICANTE API SJ 10W30  
1.000 

LITRO 

13 ÓLEO DOIS TEMPOS API FC (1LTS)  
2.100 

LITRO 

14 ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5 EP 90 (1LT)  
2.000 

LITRO 

15 ÓLEO LUBRIFICANTE API CF SAE 40 (1LTS)  

 

 
2.200 

LITRO 

 

 

 

 

______________________________ 
Paulo Alves de Lima 

Secretário de Administração 
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