
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 05/2021 
 
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: 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 - Especificações do objeto:  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. 
 

QUANT. 
 

PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO MÁXIMO 
TOTAL (R$) 

01 OLEO DIESEL S-10 Litros 500.000 R$ 3,53 LITRO R$ 1.765.000,00 

 
4 – Da entrega  
4.1 - Os combustíveis, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com as 
solicitações da Secretaria de Obras, diretamente no Pátio da Secretaria,  de forma parcelada. 
4.2 - 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. 
4.3 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, portanto, a Administração não terá a obrigação de 
adquirir o total previsto neste edital.  
4.4 - A Contratada deverá entregar o óleo diesel nas quantidades solicitadas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
diretamente no tanque a ser instalado no pátio da Secretaria de Obras do Município de Canoinhas. 
4.5 - O não atendimento da autorização de fornecimento implicará na intimação da Contratada para que 
justifique o ocorrido e proceda ao fornecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis por inexecução parcial do contrato. 

 
5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
5.1 - Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista a facilidade das licitantes em elaborar seus 

lances sobre o valor de cada litro de combustível. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
6.1 - Da Contratada: 
6.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 
6.1.1.1 - A Contratada deverá efetuar a entrega e a disponibilização dos produtos, em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 
6.1.1.2 - A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco), o 
objeto com avarias ou defeitos; 
6.1.1.3 - A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
6.1.1.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.1.5 - Deverá entregar, durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente, a mesma marca dos 
produtos apresentados em sua proposta. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 - Do Contratante: 
6.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
6.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
6.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
6.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
6.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
6.2.6 - A administração do Município de Canoinhas não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
7 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
7.1 - Será designada como gestora do Contrato e responsável administrativa pela fiscalização da execução da 
entrega dos produtos, objeto deste Edital, a servidora Amanda Suchara, nomeada pela Portaria nº 153/2020, a 
qual compete o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando aos gestores às 
ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do 
objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os 
pedidos de prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do 
objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato 
ao gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
7.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora 
do certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
7.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a 
responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 
responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do 
servidor designado para a fiscalização; 
7.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
7.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os 
esclarecimentos julgados necessários. 
 
8. DO PREÇO 
8.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances; 
8.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e 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, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste edital e seus anexos; 
8.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título. 
 
9. DO PAGAMENTO 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, e ocorrerá 
30 dias após a entrega do combustível no tanque a ser instalado no pátio da Secretaria de Obras do Município 
de Canoinhas. 
9.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
9.3 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do 
banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, 
conforme comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
9.4 - Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de 
tarifas bancarias das transações que ocorrerem. 
 
10. AUTORIZAÇÃO 
 

 

 

EDMILSON LUIZ VERKA 
SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 

 


