
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/93 e a Lei Complementar 123/06 

01. OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

VEICULARES 

 

02. JUSTIFICATIVA 

2.1 Considerando que o consumo de combustíveis é imprescindível para o pleno uso dos veículos 

que compõem a frota da Prefeitura de Itagimirim; 

2.2 Considerando que o município de Itagimirim possui necessidade constante de deslocamento 

dos seus servidores públicos, uma vez que os distritos e outros municípios vizinhos encontram-se 

à considerável distância do seu centro urbano;  

2.3 Considerando que parte da frota de veículos e máquinas é de propriedade pública e que a 

outra parte, embora alugada, enseja abastecimento por parte da Contratante; 

2.4 Considerando a essencialidade do pedido, bem como a vantajosidade da contratação pelo 

sistema do Registro de Preços; 

 

03. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO (Tabela ANP 08/01 a 14/01) QTD 
(Litro) 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 GASOLINA COMUM  140.000 5,93   830.200,00 

02 ÓLEO DIESEL S10  210.000 6,70 1.407.000,00 

VALOR REFERENCIAL TOTAL: R$ 2.237.200,00 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil e duzentos 
reais) 

 



 

 

3.1 Preços referenciais extraídos do Portal da Agência Nacional de Petróleo (ANP), na aba de 

‘Levantamento de Preços de Combustíveis’: (https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-

defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-

pesquisadas) 

04. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1 A empresa vencedora do certame prestará o serviço de abastecimento dos veículos 

diretamente na bomba do estabelecimento, de forma ininterrupta, entre às 05h00min e 23h00min, 

de segunda à sexta e de 06h00min às 20h00min aos sábados e domingos; 

4.2 Após o abastecimento será emitida Nota Fiscal e o motorista deverá preencher a planilha de 

controle, conforme modelo sugerido pela CONTRATANTE, que deverá conter a placa do veículo, 

o nome do motorista, assinatura do motorista, quilometragem atual e número da NF; 

4.3 O valor da NF deverá ser auferido através do valor médio da ANP para a região do extremo-

sul da Bahia com a aplicação do percentual do desconto da licitante para cada item. O valor da 

ANP para cada tipo de combustível deverá ser aquele constante na última atualização do órgão, 

na data da emissão da nota;  

4.3.1 Caso o valor praticado na bomba esteja inferior ao pactuado no subitem 4.3, prevalecerá o 

valor da bomba; 

4.3.2 A empresa deverá encaminhar junto às notas fiscais um comprovante dos preços praticados 

na bomba, por dia. Esse comprovante deverá ser atestado por um dos motoristas que 

abastecerem no dia; 

4.4 Os postos de abastecimento deverão ter suas instalações a uma distância máxima de 5 

(cinco) quilômetros de distância da garagem da Prefeitura Municipal. 

5.    DAS OBRIGAÇÕES: 

5.1. A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 

5.1.1 Os combustíveis fornecidos seguirão as exigências legais, normas do fabricante, padrões de 

qualidade e especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP e demais 

legislações correlatas; 

5.1.2 Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e 

legislação vigente; 



 

 

5.1.3 Os combustíveis objeto desta licitação, deverão atender ao alto padrão de qualidade, e estar 

em conformidade com as normas na versão mais recente, adequadas e aplicáveis ao objeto da 

licitação, afim de atender ao perfeito desempenho no uso ou aplicação; 

5.1.4 A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados ao 

CONTRATANTE, independente de dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser 

causados por seus prepostos; 

5.1.5 A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e outros que a legislação exigir, resultantes da execução do contrato; 

5.1.6 A CONTRATADA deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a 

mesma marca dos produtos apresentados na proposta; 

5.1.7 A CONTRATADA deverá observar a determinação constante do art. 4º da Resolução CNJ n. 

156/2012, na qual é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação 

de serviços com empresa que tenha, entre seus empregados colocados à disposição do CJF para 

o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º, devendo, 

tal condição, constar expressamente no edital de licitação; 

5.1.8 A CONTRATADA deverá periodicamente apresentar juntamente com a Nota Fiscal, as 

certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

5.1.9 Durante a vigência do contrato, quando solicitado, deverá apresentar certificado de 

qualidade dos produtos objeto do contrato; 

5.1.10 Prestar os serviços de limpeza do para-brisa dos veículos de passeio e utilitários. 

Conferir e abastecer o reservatório de água dos veículos, bem como auferir o nível do óleo caso o 

motorista solicitar. 

5.2.   A CONTRATANTE OBRIGA-SE A: 

5.2.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

5.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, as conformidades do objeto com as 

especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação do 

objeto; 

5.2.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.2.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor(s) especialmente designado(s); 



 

 

5.2.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e futuro contrato; 

5.2.6 Verificar se o objeto contratado está de acordo com as especificações constantes no item 4 

(quatro) deste Termo de Referência e demais condições estabelecidas; 

5.2.7 Notificar previamente o Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

06. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por se tratar de uma contratação via Sistema de Registro de Preços (SRP) afasta-se a 

necessidade de demonstração da dotação orçamentária.  

07. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

7.1 Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados pela licitante vencedora em 

até 5 (cinco) dias após o certame: 

7.1.1 Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais – Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA conforme código 18-6 

(Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo); 

7.1.2 Autorização para exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, 

nos termos da Resolução ANP 41, de 05/11/2013. 

08. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo pela unidade 

competente, com atestação da respectiva nota fiscal; 

8.2 Havendo necessidade de substituição da nota fiscal, o prazo do pagamento iniciar-se-á após 

efetuadas as devidas correções pela contratada; 

8.3 O recebimento definitivo ocorrerá em 07 (sete) dias após recebimento provisório, prazo este 

qual será efetuado testes no equipamento e verificações de sua compatibilidade quanto às 

características exigidas. 

09. DISPOSIÇÕES GERAIS: 



 

 

9.1 As quantidades estabelecidas neste contrato para prestação de serviços estão baseadas na 

demanda atual, mediante compatibilização das necessidades das secretarias solicitantes. As 

mesmas acompanharão os serviços desenvolvidos, podendo propor medidas de melhorias;       

9.2 A CONTRATADA não poderá transferir o fornecimento do serviço acima descrito, tampouco 

transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste contrato, no todo ou em parte, salvo com 

consentimento por escrito do Município, através de Servidor com autoridade para tal; 

9.3 Ficam reservados ao Fórum da Comarca do Município de Eunápolis/BA, como único e 

competente, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou 

omisso, não previsto, nas Especificações, nas Leis, nas Normas e em tudo mais que de qualquer 

se forma relacione, direta ou indiretamente, com o objeto, por mais que sejam outros privilegiados. 

 

11. ANEXOS 

ANEXO I – Memorial de Cálculo; 

ANEXO II – Tabela ANP (08/01 a 14/01). 

 

_________________________________________ 

Beatriz Fernandes Breguez Viana 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

__________________________________________ 

Nilzangela Santos Silva 

Secretária Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 

__________________________________________ 

Marcos Roberto Santos Souza 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos   

__________________________________________ 

Milena Menezes Rodrigues Lopes Lima 

Secretária Municipal de Assistência Social 

_________________________________________ 

Manoel Batista dos Santos 

Secretário Municipal de Saúde 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – TABELA ANP  

 


