
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 07/2020 
 
1 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEO DIESEL S-10, 
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA, 
SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA MILITAR E 
CIVIL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
 
2 - Justificativa: 
2.1.  A quantidade de Diesel pedida no presente Termo deve-se ao número de veículos da frota, tanto 
caminhões quanto máquinas, sendo cerca de 30 máquinas pesadas, e 20 veículos entre caminhões e 
utilitários. A necessidade do tanque instalado no local é devido à logística do abastecimento, principalmente 
das máquinas pesadas. Uma vez que a realização do trajeto para um posto seria mais onerosa ao município, 
além de causar transtornos desnecessários no trânsito da cidade. 
 
3 – Da entrega  
3.1 - A licitante vencedora deverá instalar em comodato, às suas expensas, 01 (um) tanque aéreo completo 
com bomba e mangueiras com capacidade para 15.000 (quinze) mil litros, o qual será utilizado para estocar 
o óleo diesel e abastecer os veículos, caminhões e máquinas da Prefeitura, Secretarias, Fundos  e Fundações 
Municipais, Corpo de Bombeiros, Policia Militar e Civil. 
 
3.2 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, portanto, a Administração não terá a obrigação de 
adquirir o total previsto neste edital.  
 
3.3 – O valor máximo admitido é de R$ 3,78 (Três reais e setenta e oito centavos) por litro de óleo diesel S-
10. 
 
4 - Especificações do objeto:  
 

LOTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE 
QUANTIDADE 

(LITROS) 
PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO (R$) 

01 OLEO DIESEL S-10 Litros 500.000 R$ 3,78 LITRO 

 
a) Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias, após a liquidação da Nota Fiscal, que deverá ser emitida na entrega 
dos produtos solicitados. 
 

b) Deverão estar inclusas no preço todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, 
tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de obra, 
encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, montagem, lucros e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste edital. 
 

 

 

NILSON COCHASK 
SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 

 


