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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 019/2021-SEDUC/PMA 

 

 

 

                                                                    APROVO O TERMO DE REFERENCIA 

                                                                   ALMEIRIM-PA ___/_____/2021. 

 

 

 

                                                                              

                                                                        ALDÊNIS RODRIGUES DA SILVA 

                                                                          Secretário Executivo de Educação 

                                                                        Decreto n.011/2021-GAB/PMA 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento 

de combustíveis, com fornecimento de forma parcelada, para atender a demanda da SEDUC, para 

o exercício de 2021, conforme as condições e especificações estabelecidas. 

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS: 

           

                                              QUANTIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID SECRETARIA 

TRANSP. 
ESCOLAR 

CONV. 
ESTADO 

TRANSP. 
PNATE/E

NS. 
MÉDIO 

TRANSP. 
ESCOLAR 
ENS.MÉDI

O/ 
ESTADO 

PNATE/ 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

PNATE/ 
ENSINO 

FUNDAME
NTAL 

TOTAL 
GERAL DE 
COMBUSTÍ

VEL  

GÁS DE 
COZINHA 

GLP 

1 
GASOLINA COMUM 
(RETIRADA NA BOMBA)  

LITRO 
           

40.000  
                

10.000  
               

16.000  
                 

15.000  
                 

19.000  
              

50.000  
                  

150.000  
 -  

2 
OLEO DIESEL S10 
(ESPECIAL RETIRADO 
NA BOMBA) 

LITRO 
           

15.000  
                          

-    
        

                    
15.000  

 -  

3 ÓLEO DIESEL S-500 LITRO 
             

3.000  
                   

5.000  
                  

8.000  
                 

12.000  
                  

25.000  
              

67.000  
                  

120.000  
 -  

4 
OLEO 2 TEMPOS 
(RETIRADO NO POSTO 
DE COMBUSTÍVEL) 

LITRO 
                 

200  
                       

200  
                      

200  
                       

100  
                       

100  
                

1.100  
                      

1.900  
 -  

5 
GÁS DE COZINHA GLP 
RECARGA DE 13 KG  

UNID. 
             

1.710  
                          

-    
        

                             
-    

                       
1.710  
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6 

VASILHAME PARA 
ACONDICIONAR GÁS 
GLP COM CAPACIDADE 
PARA 13 KG 

UNID. 
                   

90  
                          

-    
        

                             
-    

                             
90  

2.1. O quantitativo do fornecimento é estimado, sendo que o tipo e a quantidade a ser utilizada 
serão determinados pela Administração, conforme a necessidade. 
2.2. O fornecimento será realizado em local próprio da CONTRATADA, conforme a requisição e/ou 

tickets em litros, se for o caso, emitidos pela CONTRATADA; 

2.3. A abrangência do objeto deste Termo de Referência atenderá todas as unidades pertencente a 

SEDUC. 

3. DO PRAZO E LOCAL DO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS: 

3.1. O abastecimento será contínuo e fracionado de acordo com as necessidades da SEDUC. 

3.2. Os tickets em litros, quando for o caso, deverão ser entregues na Secretaria Executiva de 

Educação- SEDUC, no horário de expediente compreendido das 08h00min às 12h00min e de 

14h30minàs17h30min, localizada na Rodovia Almeirim Panaica n° 2397 – Bairro Centro– 

Almeirim-PA – CEP 68.920-000, eventualmente em finais de semana com comunicação prévia, 

imediatamente após a assinatura do contrato. 

3.3. A Contratada se obrigará a realizar o abastecimento com os combustíveis em quantidades 

solicitadas, após a requisição emitida pela Secretaria Executiva de Educação -SEDUC.  

3.4. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e 

aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal correspondente, devidamente atestada pelo fiscal de 

contrato. O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de 

recebimento. 

3.5. O local de fornecimento dos combustíveis será no Município de Almeirim-PA  e a empresa 

vencedora deverá possuir posto(s) de combustível(is) localizados no mesmo, no raio de 10 km da 

sede. 

3.6. Os veículos deverão ser abastecidos, adequadamente, de forma a permitir o completo 

desempenho de suas atividades. 

3.7. O fornecedor deverá fornecer os tickets em litros nas quantidades solicitadas e entregá-los na 

Secretaria Executiva de Educação - SEDUC, quando necessário. 
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4 - DO RELATÓRIO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS  

4.1. Ao fim de cada mês, a empresa apresentará o Relatório, contendo a quantidade de combustível 

abastecido, incluindo a quantidade de combustível, modelo e placa dos veículos que foram 

abastecidos. 

4.2. Devem constar do Relatório supracitado, as assinaturas do Responsável pela Empresa 

prestadora do fornecimento e do responsável pelo abastecimento. 

 4.3. A Nota Fiscal referente ao abastecimento realizado deverá ser emitida pela contratada, 

discriminando a quantidade de combustível e a placa do veículo que foi abastecido, quando for o 

caso. 

5- DA SUBLOCAÇÃO DO FORNECIMENTO 

5.1. O fornecimento do combustível será sempre executado diretamente pela Contratada, vedada 

a cessão a terceiros, das obrigações do contrato. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. O CONTRATANTE se obriga a: 

 6.1.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa fornecer os 

combustíveis dentro das quantidades e especificações recomendadas. 

6.1.2. Efetuar o pagamento das notas fiscais, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento das mesmas na Secretaria Executiva de Educação -SEDUC, após devidamente 

atestadas pelo Fiscal do Contrato; 

6.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o especificado. 

6.1.4. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA se obriga a: 

 7.1.1. Os combustíveis deverão ser fornecidos através de posto(s) localizados no Município de 

Almeirim-PA, com abastecimento de forma contínua e ininterrupta, mediante apresentação 
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obrigatória da Guia de Abastecimento de Combustíveis, expedida e subscrita pelo(a) secretário(a) 

da Secretaria Executiva de Educação -SEDUC, onde deverá constar obrigatoriamente: 

- Data de expedição. 

- Número sequencial anual da Guia. 

- Dados do veículo a ser abastecido (Marca, Modelo, Placa e Quilometragem), dos combustíveis 

(tipo e quantidade) e nome do motorista. 

7.1.2. Os combustíveis fornecidos poderão ser submetidos a exame para fins de comprovação da 

observância das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, das especificações 

exigidas e outros padrões de qualidade adotados pelo Governo Federal e da Agência Nacional do 

Petróleo - ANP; 

7.1.3. Não serão aceitos combustíveis adulterados ou misturados com produtos não autorizados 

pelos órgãos normatizadores e fiscalizadores; 

7.1.4. O fornecimento dos combustíveis ficará estritamente limitado às quantidades especificadas 

na guia; 

 7.1.5. Havendo necessidade de eventuais acréscimos na quantidade de combustíveis, inicialmente 

estimados, a solicitação deverá ser devidamente Autorizada pelo gestor deste órgão; 

7.1.6. Manter durante a execução do futuro contrato, as condições exigidas, sob pena de retenção, 

por força de lei, dos pagamentos solicitados; 

7.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 

transporte resultantes da execução do contrato; 

7.1.8. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou acompanhamento pela contratante. 

7.1.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para acompanhamento 

da execução da Ata de Registro de Preços. 
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8 - DA VIGÊNCIA 

8.1. O Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura ou até o 

cumprimento integral de todas as obrigações pactuadas, ou seja, até que o fornecimento atinja os 

limites quantitativos definidos neste termo. 

9 - DO REAJUSTE 

9.1. Quando os preços dos combustíveis sofrerem reajuste autorizado ou determinado pelo 

Governo Federal, os preços constantes no Contrato serão repactuados através de instrumento 

próprio da Secretaria Executiva de Educação -SEDUC 

9.2. Quando não for estipulado oficialmente por órgãos do Governo Federal, a CONTRATADA 

deverá justificar o reajuste através de Cópia de Nota Fiscal da respectiva Distribuidora, 

demonstrando a alteração de preço ocorrida, bem como Declaração da CONTRATADA informando 

a data em que o novo preço começou a ser praticada em Bomba/Posto. 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado quinzenalmente pelo CONTRATANTE, conforme abaixo: 

10.1.1. A CONTRATADA expedirá, quinzenalmente, Nota Fiscal/Fatura dos produtos fornecidos, 

ou seja, referente aos fornecimentos de combustíveis no período de 01 a 15, e 16 a 30 (ou 31) de 

cada mês, com os quantitativos fornecidos no período; 

10.1.2. Os preços unitários dos produtos, constantes nas Notas Fiscais, deverão corresponder aos 

preços pactuados no presente Instrumento, respeitados os reajustes ocorridos; 

10.1.3. Deverão ser anexadas à Nota Fiscal/Fatura as respectivas Guias de Abastecimento de 

Combustíveis atendidas no período, as quais deverão estar de acordo com as quantidades 

faturadas; 

10.1.4. O pagamento será efetuado por meio de Transferência bancária e/ou Ordem Bancária de 

Pagamento em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura na SEDUC, e será depositado na conta corrente indicada pela CONTRATADA; 

10.1.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do Contrato e o período de fornecimento 

dos combustíveis; 
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10.1.6. As Notas Fiscais/Faturas expedidas em desacordo com estas cláusulas serão devolvidas à 

CONTRATADA para a devida retificação, não sendo considerada para contagem do prazo previsto 

no subitem 11.1.4. 

11 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de 

sanção. 

11.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto 

aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

11.3. Caberá ao fiscal do contrato realizar o ateste das notas fiscais/faturas correspondente ao 

fornecimento. 

11.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12 - DAS PENALIDADES 

12.1. A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários 

as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, 

nas seguintes hipóteses: 

a.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 

obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do Contrato; 
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a.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total e 5% (cinco 

por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução parcial do objeto contratado. 

b) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, o licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal; 

c) O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 

d) As sanções previstas nas alíneas “a” do subitem 13.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente 

ou não, à penalidade de multa da alínea “b”. 

e) As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto 

na Lei 8.666/93. 

f) Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a” e ”b”, do item 12.1 

poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata. 

g) No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa prévia. 

Almeirim-PA, 08 de abril de 2021. 

 
 

RAIMUNDO UCHOA VIEIRA NETO 
Chefe do Departamento Administrativo 

Decreto nO 135/2021-GAB/PMA 
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