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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

 

 

1. OBJETO 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL; 

GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM e ÓLEO DIESEL S-10, pelo período de 

12 (doze) meses, com entrega de forma parcelada, observando-se as quantidades a seguir estimada: 

 

 

ITEM UNID. 
QUANT. 

ESTIMADA 

VLR. 

LITRO 

VLR. 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO DO 

PRODUTO 

01 LITROS 65.000 4,940 321.100,00 
GASOLINA AUTOMOTIVA 

COMUM 

01 LITROS 45.000 3,020 135.900,00 
ETANOL AUTOMOTIVO 

COMUM 

01 LITROS 190.000 4,330 822.700,00 ÓLEO DIESEL COMUM 

 LITROS 50.000 4,450 222.500,00 ÓLEO DIESEL S-10 

VALOR TOTAL 1.502.200,00 

 

2. VALOR TOTAL DO PRODUTO 

2.1  R$ 1.502.200,00 (Hum Milhão, Quinhentos Dois Mil, Duzentos Reais) 

 

3. JUSTIFICATIVA  

3.1 – A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento da Frota Municipal, 

viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste 

Municipio (assistência social, saúde, educação, manutenção de vias publicas, esporte, meio 

ambiente, administração, etc.). Para tanto, no desenvolvimento de suas atribuições e bom andamento 

do expediente, deverá haver deslocamentos das diversas equipes e colaboradores, para efetivamente 

desempenharem seus misteres, sendo, portanto, imperiosa a realização da referida contratação supra 

sob a pena de solução de continuidade na prestação dos relevantes serviços públicos prestados por 

parte desse muicipio. 

 

4. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
4.1 – Para aquisição deste objeto esta sendo empregada a modalidade de licitação denominada PREGÃO 

PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito publico e, em especial as disposições da Lei 

Federal n° 10.520/2002, e subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei 

Complementar n° 123/2006 e outras normas aplicáveis à espécie. 
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5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1 – Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO, por item. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, 

devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências 

do Edital e seus anexos e da Ata Registro Preços e Contrato. 

6.2  - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidira juros moratórios, à razão de 

0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao atraso verificado. 

6.3 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que 

desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 

respectiva regularização. 

6.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, não efetuara pagamento de titulo descontado 

ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por 

intermédio da operação de “factoring” 

6.5 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, efetuara o pagamento por meio de cheque 

nominal ou transferência bancaria; 

6.6 – As despesas bancarias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade de adjudicatária; 

6.7 – O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentara de suas responsabilidades vinculadas a 

prestação dos serviços, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços 

oferecidos. 

 

7 . HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO / LOCAL DE ABASTECIMENTO: 

7.1 - A contratada deverá funcionar continuadamente, pelo menos, no horário compreendido entre 06:00 

e 20:00h, de segunda a sábado e das 06:00 e 12:00h, nos domingos e feriados. 

7.2 – As bombas de abastecimento da contratada deverão estar localizadas no máximo à 15 (quinze) km 

do perímetro urbano da Cidade de Juscimeira-MT. 

 

8. VIGÊNCIA DA ATA / PRAZO DE EXECUÇÃO / ESTIMATIVA 

8.1 – A Ata Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura da mesma, 

podendo, por interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, ser prorrogado, 

com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosa para a administração. 

8.2 – A quantidade discriminada nos Itens é uma estimativa de gastos da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira-MT pelo período de 12 (doze) meses, não gerando obrigação à Prefeitura Municipal de 

Juscimeira-Mt da total aquisição licitada. 

8.3 – É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes 

a presente Ata Registro de Preços/Contrato, por quaisquer das partes, sem previa e expressa autorização 

da outra. 

8.4 – À administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir a Ata Registro 

Preços/Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

9. ENTREGA / RECEBIMENTO / ARMAZENAMENTO 

9.1 – O local onde serão efetuados os abastecimentos deverão ser previamente indicados na proposta de 

preços. 
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9.2 – As solicitações serão realizadas através da Prefeitura Municipal de Juscimeira, devidamente 

formuladas em ordem de fornecimento/abastecimento, sem a qual não haverá atendimento; 

9.3 – Na ordem de abastecimento deverá conter a placa do veículo e quantidade fornecida com 

assinatura do Responsável; 

9.4 – A Contratada deverá manter local adequado e apropriado para o abastecimento, e reservatórios 

adequados e apropriados de acordo com as normas da ANP (Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Bicombustíveis), DNC e INMETRO. 

9.5 – A Contratada deverá proporcionar confiabilidade e segurança à Prefeitura Municipal de 

Juscimeira, prestando bom atendimento. 

 

10. REAJUSTE / REVISÃO DE PREÇOS / CORREÇÃO MONETÁRIA 

10.1 – Os preços propostos serão objeto de revisão entre as partes, com base na adequação aos novos 

preços estipulados pelos órgãos oficiais do Governo Federal, devendo a contratada comprovar os 

reajustes praticados respeitadas as disposições legais vigentes. 

10.2 – Não haverá correção monetária. 

 

11. FISCALIZAÇÃO: 

11.1 – A fiscalização do contrato ficará a cargo de funcionário público municipal designado por 

portaria. 

11.2 – Compete ao condutor do veículo conferir os dados da bomba com a requisição. 

 

12. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

12.1 - Pregão Presencial – Menor Preço por Item. 

 

13. FORO 

13.1 – Fica eleito, para dirimir eventuais controvérsias da contratação, o Foro da Comarca de 

Juscimeira, Estado de Mato Grosso, com expressa renuncia de qualquer outra, por mais especial ou 

privilegiado que seja. 

 

Juscimeira-MT, 31 De Julho 2018. 

 

 

 

 

 

Diva Maria Santos Gardin 

Pregoeiro 

 

 

 

 


