
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 86/2022 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE ARLA 32, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. 
 
1 – JUSTIFICATIVA: 
Com a falta do Arla 32 o motor pode perder 25% ou 40% do seu torque até que o tanque seja abastecido 
corretamente. O motor só funcionará adequadamente com o produto fabricado de acordo com as especificações 
técnicas. 
Arla 32 é uma solução de ureia e água desmineralizadan contém 32,5% de uréia de alta pureza, conhecida também 
como uréia técnica. 
Cada caminhão e onibus utilizam em média 30 a 50 litros de Arla 32 no abastecimento. 
O abastecimento será feito em um local designado pela empresa vencedora dentro do perímetro urbano de 
Canoinhas. Tal condição é necessária visando a economia de combustível no momento do abastecimento. O arla 
32 será utilizado pelas secretarias do município de Canoinhas que necessita do produto para os veículos . 
 
2 - DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNIT.  VALOR TOTAL  

01  ARLA 32 3.500 Litros R$ 4,58 R$ 16.030,00 

 
3 – CRITÉRIOS DO JULGAMENTO 
3.1 – O critério do julgamento será por ITEM, haja vista tratar-se do objeto diferente em cada item, não sendo 
necessário que uma única empresa vença o certame. 
 
4 - LOCAL DE ENTREGA 
4.1 - O estabelecimento que fornecerá os produtos deverá situar-se dentro do perímetro urbano da localidade onde 
se encontra a sede da Prefeitura de Canoinhas. Os fornecimentos dos combustíveis serão na bomba de 
combustível do estabelecimento licitante vencedor, mediante requisição emitida pelo setor responsável, 
devidamente autorizada pela autoridade competente.  
 
5 - REAJUSTES DE PREÇOS: 
5.1 - A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de início da 
vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do pedido 
juntamente com a assessoria jurídica. 
 
6 - PRAZO DE DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
6.1 - A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses. 
 
7 – DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO: 
7.1 - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho: 
a) O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;  
c) A lentidão no cumprimento do acordado, levando a Prefeitura Municipal de Canoinhas a comprovar a 
impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado; 
d) O atraso injustificado no fornecimento dos produtos objeto desta licitação; 
e) Não há possibilidade de subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou 
transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a 
boa execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização da Prefeitura Municipal de Canoinhas; 
f) O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores; 
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução,  anotadas em registro próprio, pelo representante da 
Prefeitura Municipal de Canoinhas, designado para acompanhamento e fiscalização deste objeto; 
h) A decretação de falência; 
i) A dissolução da empresa contratada; 
j) Razões de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento, justificados e determinados pela 
máxima autoridade da esfera administrativa do Município, e exaradas no processo administrativo a que se 
refere este contrato administrativo; 



 

 

k) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Canoinhas,  
decorrente  de  fornecimento efetuado, salvo no caso  de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
l) A  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  regularmente  comprovada, impeditiva da execução deste 
anexo. 
m) Descumprimento  do  disposto no inciso V  do Art.  27 da Lei  8.666/93,  sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
8.1- Da Prefeitura Municipal de Canoinhas: 
a) Atestar na nota fiscal a efetiva entrega do objeto contratado; 
b) Aplicar à licitante vencedora penalidade, quando for ocaso; 
c) Prestar à licitante vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do 
contrato administrativo; 
d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no setor 
competente; 
e) Notificar, por escrito, à licitante vencedora da aplicação de qualquer sanção, respeitando o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
8.2 - Da Licitante Vencedora: 
a) Fornecer o objeto nas especificações contidas neste edital e no contrato administrativo; 
b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos objeto 
desta licitação vendidos; 
c) Manter,  durante   a   execução   do   contrato   administrativo,   as   mesmas condições de habilitação; 
d) Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais, os  acréscimos  ou  supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto da proposta; 
e) Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
f) Fornecer os produtos objeto desta licitação dentro dos padrões exigidos neste Edital; 
g) Respeitará a Norma de Acesso às Dependências da Contratante; 
h) Deverá informar o responsável que se reportará, direta e permanentemente, ao Gestor do Contrato, ou alguém 
por ele designado, encarregado da gestão do contrato, com vistas à solução de possíveis problemas verificados 
durante a entrega dos produtos; 
i) Obrigam-se a ressarcir ao Prefeitura Municipal de Canoinhas   funcionários quando estes forem provocados por 
imperícia/imprudência ou desrespeito às condições contratuais; 
 
9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
9.1 – As despesas a serem realizadas com o fornecimento de Arla 32 para atender as necessidades das 
Secretarias e Fundos do Município de Canoinhas, decorrente da execução deste processo, correrão oriundas 
da Prefeitura Municipal de Canoinhas 
 
10 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
10.1 - Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela fiscalização da execução 
da entrega dos materiais, objetos deste Edital os servidores Nelson Varela de Oliveira E Marco Angelo Golanovski, 
nomeados pela Portaria Nº 1.670/2022, aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da presente 
contratação, informando ao gestor de cada Secretaria, Fundo ou Fundação, as 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; 
10.2 - 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. 



 

 

10.3 - 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; 
10.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
10.5 - 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. 
 
11 - DAS PENALIDADES E MULTAS 
11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
11.1.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 
prazo de validade da proposta; 
11.1.2 - não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
11.1.3 - apresentar documentação falsa; 
11.1.4 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
11.1.5 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.1.6 - não mantiver a proposta; 
11.1.7 - cometer fraude fiscal; 
11.1.8 - comportar-se de modo inidôneo; 
11.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 
11.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
11.3.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 
ao objeto da contratação; 
11.3.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
11.3.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 
dois anos; 
11.3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos; 
11.4 - Declaração de inidoneidade 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
11.5 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
11.6 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública 
nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
11.7 - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  
11.8 - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
11.9 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o 
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
11.10 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993. 
11.11 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
12 - DO PREÇO 



 

 

12.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances; 
12.2 - 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; 
12.3 - 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. 
 
13 - DO PAGAMENTO 
13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal 
correspondente. 
13.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
13.3 - 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. 
13.4 – 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. 
13.5 - Em caso de atraso no pagamento por parte da Prefeitura de Canoinhas, o valor do montante será atualizado 
financeiramente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (IBGE), desde a data do seu 
vencimento até o dia do efetivo pagamento, bem como incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura 
e juros de mora de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia de atraso e serão pagas por meio de crédito em 
conta corrente, conforme as regras contidas no item anterior, mediante Ordem Financeira e apresentação de nota 
de débito ou fatura. 
 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1 – A contratada deve estar apta a fornecer relatórios de abastecimento diários, semanais e mensais se caso for 
solicitado pela Administração Municipal. 
14.2 - Os veículos somente poderão ser abastecidos com a Ordem de Abastecimento fornecida pelo setor 
designado à isso, devidamente preenchida constando data, nome e placa do veículo, combustível a ser abastecido e 
assinatura do responsável.  
14.3 - A licitante vencedora deverá fazer o abastecimento da frota municipal diretamente no tanque de cada veículo. 
Para abastecimento em galão ou em qualquer outro recipiente será fornecida uma requisição específica. 
14.4 - A prestação de serviços para abastecimento da frota municipal será por conta e risco da licitante vencedora, 
mediante as normas da ANP. 
 
15 - AUTORIZAÇÃO 
 
 

Edmilson Luiz Verka  
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano 


