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1.1. O presente termo tem como objeto a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL com a 
finalidade de atender e suprir necessidades dos veículos e as demandas desta 
Secretaria Municipal de Cultura, Deporto e Lazer — SECULT, vinculada a Prefeitura 
Municipal de Jacundá — PMJ. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição visa adquirir Combustível suprindo assim, as necessidades desta 
Secretaria, proporcionando condições para melhor desenvolver suas atividades e 
assim, favorecer a resultados mais efetivos no decorrer das atividades. 

2.2. Justifica-se também que em virtude dos eventos planejados para o decorrer do ano de 
2022, os itens discriminados no presente termo são de acordo as necessidades já 
previstas para que a mesma cumpra suas obrigações, viabilizando desta forma a 
prestação dos serviços predestinados desta Secretaria. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO 

3.1. As especificações dos materiais e os quantitativos estão discriminados na tabela 
abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QUANTITADE 

1 
GASOLINA COMUM: Aspecto visual límpido e isenta de 
impurezas, seguindo as regras da ANP da porcentagem permitida de 
etanol anidro. 

LITROS 2500 

2 

ÓLEO DIESEL S-10: Aspecto visual límpido e isento de impurezas 
de acordo com o estabelecido pelo pronconve fae p-7, ajudando a 
preservar o meio ambiente e a qualidade do ar que respiramos, e 
seguindo todas as exigências da ANP. 

LITROS 1200--' 

3 

ÓLEO DIESEL B S-500: Combustível derivado do petróleo, 
constituído por mistura de hidrocarboneto e hidrogênio e em baixa 
concentração por enxofre (0,05%) composto nitrogenado e composto 
hidrogenado. 

LITROS 400 . -- 



4. FUNDAMENTO LEGAL 

4.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e, da legislação correlata e demais exigências previstas. 

5. DA ENTREGA E CONDIÇÕES DOS PRODUTOS 

5.1. O prazo de entrega será conforme especificado no Edital. 

5.2. Os produtos adquiridos deverão ser abastecidos nos veículos da frota desta Secretaria 

Municipal de Cultura, Desporto e Lazer - SECULT, localizada Rodovia PA-150 e nas 

quantidades solicitadas através de ordem de compra, durante 24 horas e, inclusive aos 

sábados, domingos e feriados de acordo a necessidade momentânea. 

5.3. Não serão aceitos produtos diferentes dos solicitados neste Termo de Referência; 

5.4. A nota fiscal dos produtos deverá ser entregue no ato da entrega dos mesmos; 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

5.6. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da 

CONTRATANTE em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da 

necessidade, da demanda e das metas estabelecidas no planejamento anual, que poderá 

ser reduzida ou aumentada, não estando este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, 

sendo a quantidade acima exposta mera estimativa; 

5.7. O fornecimento dos combustíveis deverá, impreterivelmente, se realizado nas respectivas 

bombas de combustível instaladas no estabelecimento do proponente (Posto de 

combustível instalado no perímetro urbano deste município), diariamente, durante o 
período de 12 (doze) meses, mediante emissão da competente requisição pelo setor 

encarregado do estabelecimento ao qual o mesmo se destina, do qual será emitido um 

documento fiscal, detalhando o preço, a quantidade abastecida, o veículo/placa e o 
combustível utilizado. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à 
compreensão das condições contratuais, colaborando com a mesma, quando solicitada, no 
seu estudo e interpretação; 

6.2. Designar servidor para atuar como fiscal do contrato, ao qual competirá receber, conferir 
e avaliar o objeto do contrato, bem como dirimir as eventuais dúvidas que poderão surgir 
durante a execução do contrato; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que 
observadas as normas de segurança; 



6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Fornecer a CONTRATANTE o objeto do presente contrato, nas quantidades e 

discriminações constantes da sua proposta de preços, conforme solicitação devidamente 

autorizada pelo setor competente da CONTRATANTE. 

7.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos 

pelas autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, que 

incidam ou que venham a incidir em decorrência deste contrato, assim como os 

respectivos adicionais. 

7.3. Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto caso não atenda as 

especificações exigidas. 

7.4. 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 serviço e, ainda: 

7.5. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de 

habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à 
mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; 

7.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.7. Entregar os materiais licitados no solicitado; 

7.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 

7.9. 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; 
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7.10. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma 
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 

7.11. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigaçôes e tributos decorrentes do 
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornece a 
Secretaria de Educação, comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

7.12. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes 
de faltas por ela cometidas durante o fornecimento; 

7.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município 
de Jacundá; 

7.14. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de 
autorização que se façam necessários à execução do fornecimento; 

7.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado corn o Município de 
Jacundá, sem prévia e expressa anuência; 

7.16. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 

7.17. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais em tempo imediato, 
contados da comunicação formal desta Administração, o(s) material(ais) cujos padrôes de 
qualidade, segurança e finalidade não se prestem ao seu fim específico. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a 
nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para 
que o mesmo possa atesta-la e encaminha-la para o competente; 

8.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

8.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 
Pagamento; 

8.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada; 

8.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

8.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 
estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 



9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é aquela prevista no Edital. 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1 O contrato terá vigência pelo período de 12 (meses), podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 
8.666, de 1993. 

Jacundá-PA, 03 de novembro de 2022. 

0 
FÁBIO DE SOUZA ASSUNÇÃO 

Secretário Municipal de Cultura, Deporto e Lazer SECULT 
Portaria n° 23/2021 - GP 
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Jacundá, 28 de outubro de 2022. 

Tendo em vista a necessidade dc manter a prestação de serviços públicos, mantendo a 
primordial necessidade de cumprir os pi incípios, solicito por meio deste, abertura de processo 
licitatório para a contratação de empresas especializadas no fornecimento dos seguintes serviços 
e produtos Combustível, Gasolina Comum, talco Diesel S-10 e Diesel S-500, para atender 
necessidade da SEMAPLAN. 

Justificamos a contração pela iecessidade da aquisição dos itens, visando manter o 
pleno funcionamento das atividades e manutenço cias funções desta administração no suporte 
das tarefas e ações administrativas. Atendendo dessa forma o princípio da Eficiência, da 
legalidade, como também, da finalidade Pública:. 

Diante disso, estamos encatni:1iiandu os Termos de Referência em anexo com as 
informações necessárias para o procedimento lici;atório. 

Sendo o que se apresenta paga o momento, agradecemos. 

0 

Atenciosamente, 

ELIA1Si, SANÏTC~S 1NI-IEIRO 
Secretári'a\e 1:+tnin:.r,~o e Pla~.ejamento 

Poru:ria nO f c)912021 - OP 

Aclm:tii r, açao 
eplar,F~~sis;:.a 

Rua Pinto e Silva S,' — Centro Administrativo.lacund:S — PA 
Email: scniap~.ru_a;jacunda.pa.gov.br 

P~EFFfTUPA MUPi101í'AL 
DE JAOÚW1u 

rtcEb b* .O221 ~ ü
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L~ .._ — 
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1. OBJETO/ESPECIFICAÇÃO 
1.1. O objetivo deste Termo de Referencia é a contratação de empresa especializada em 
foneciemento de Combustivei, gasolina comum e oleo diesel S-10 e Diesel S-500, para veículos, da 
Secretraria Municipal de Administação e Planejamento conforme quantitativas abaixo descriminadas. 

ITEM 

01 

QUANT UND DESCRIÇÃO 

60.000 LT 

PLANILHA 

LITROS ÓLEO DIESEL S-10 

02 20.000 LT 

ESPECIFICAÇÃO 

ÓLEO DIESEL S-10, ASPECTO 
VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE 
IMPUREZAS DE ACORDO COM O 
ESTABELECIDO PELO PRONCONVE 
FAE P-7, AJUDANDO A PRESERVAR 
O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE 
DO AR QUE RESPIRAMOS. E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGENCIAS 
DA AN P. 

LITROS OLEO DIESEL B S-500 COMBUSTIVEL DERIVADO DO 
PETROLEO, CONSTITUIDO POR 
MISTURA DE HIDROCARBONETO E 
HIDROGENIO E EM BAIXA 
CONCENTRAÇÃO POR ENXOFRE 
(0,05%) COMPOSTO NITROGENADO 
E COM PROSTO HIDROGENADO. 

03 60.000 LT LITROS GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM, ASPECTO 
VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE 
IMPUREZAS, SEGUINDO AS REGRAS 
DA ANP DA PORCENTAGEM 
PERMITIDA DE ETANOL ANIDRO. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Tendo em vista as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, faz-

se necessária a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL para que a mesma cumpra com suas obrigações, 

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

município. 

Os itens descritos no termo de referência serão utilizados para suprir as necessidades desta 

secretaria requisitante. 



O contratado deverá realizar o abastecimento do combustível nos veículos da frota da Secretaria 

Municipal durante 24 horas e ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados de 

acordo com a necessidade de cada requisitante. 

2.2. Vale ressaltar a quantidade solicitada de produtos, informamos que é necessário a contratação 

para o atendimento da nossa demanda, tendo em vista as diversas particularidades das 

necessidades da Secretaria de Administração e Planejamento como: A Secretaria agrega alguns 

setores estratégicos cabíveis de uso continuo de transporte como o departamento de patrimônio, que 

diariamente necessita dos trabalhos logísticos. 

2.3. Com a finalidade de manter parcerias e serviços essenciais, a mesma também possui Termos de 

cooperação técnica, tais como a Delegacia de Polícia Civil de Jacundá e Policia Militar, no que tange 

a contribuição no abastecimento de viaturas, visando dá o suporte e contribuir com a segurança 

pública do município. 

2.4. Ademais, o município através da SEMAPLAN, possui contratos de locação de veículos como: 

MICROONIBUS. ONIBUS, CAMINHONETE E PICK-UP DE PEQUENO PORTE, tais locações 

conforme termo de referencia e contratos são locados com motorista, porém sendo a 

responsabilidade de manter o abastecimento de combustíveis por parte da Prefeitura Municipal. 

2.5. A locação especificamente dos veículos é necessária para dar subsídios as equipes de trabalho 

que diariamente tem que se deslocar para diversos pontos do município a fim de realizar serviços e 

de atender o planejamento estratégico da gestão pública, atendendo com eficiência aos setores 

urbanos e principalmente os rurais, garantindo a economia, sem percas com paradas em 

manutenção. 

3. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3.1 Prazo de entrega da entrega da prestação de serviço será imediata conforme horário de 

funcionamento da SEMAPLAN; 

3.2. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no ato da entrega, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos na 

mesma hora. 

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.5. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da 

CONTRATANTE em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da 

demanda e das metas estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou aumentada, 

não estando este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta 

mera estimativa.. 



3.6. 0 fornecimento dos combustíveis deverá, impreterivelmente, se realizado nas respectivas 

bombas de combustível instaladas no estabelecimento do proponente (POSTO DE COMBUSTÍVEL 

INSTALADO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO), diariamente, durante o período de 12 

(doze) meses, mediante emissão da competente requisição pelo setor encarregado do 

estabelecimento ao qual o mesmo se destina, do qual será emitido um documento fiscal, detalhando 

o preço, a quantidade abastecida, o veículo/placa e o combustível utilizado. 

4. PAGAt1AFNTC? 

4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal 

ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo possa 

atesta-la e encaminha-la para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 

Pagamento; 

4.4. 0 pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada: 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a 

ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 

estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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 serviço e, ainda: 

5.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou 

condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma. sob pena de sua 

rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; 

5.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4. Entregar os materiais licitados no solicitado; 

5.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

5.6. 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; 

5.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e 

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 
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5.8. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, 

inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria de Educação, 

comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

5.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas 

por ela cometidas durante o fornecimento; 

5.9.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá; 

5.9.2. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de 

autorização que se façam necessários à execução do fornecimento; 

5.9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, 

sem prévia e expressa anuência; 

5.9.4. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 

5.9.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE, bem como substituir, sem ónus adicionais em tempo imediato, contados da 

comunicação formal desta Administração, o (s) materiais cujos padrões de qualidade, segurança e 

finalidade não se prestem ao seu fim específico. 

S. 'OBRICA 
~ 
QES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que 

observadas as normas de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo 

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de 

Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 



7.1. A verificação do adequado produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste 

termo. 

7.2. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve perca da qualidade de produto deverá 

comunicar a autoridade responsável para que essa promova a adequação contratual, respeitando-se 

os limites da alteração dos valores contratuais previstos no inciso 1° do artigo 65 da Lei de número 

8.666 de 1993. 

7.3. A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da 

contratada que contém a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo de 

referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marcar, qualidade e forma de uso. 

7.4. O representante da administração 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 adotando a providência necessária ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais e comunicando a autoridade competente. quando for o caso, conforme o discurso no 

inciso 10 e 2° do artigo 67 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.5. A fiscalização 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 do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

7.6. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 

7.6.1. Fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações assumidas no 

contrato e na sua proposta de preços. 

7.6.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA visando assegurar a entrega dos 

produtos contratados. 

7.6.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato. 

7.6.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos em 

requerer as correções respectivas. 

7.6.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.6.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá-PA, 27 de outubro de 2022. 

ELIANE SANTOS PINHEIRO 
Secretária de Adr 

inistraçaoPt 
nejamento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÃ 

PObER EXECUTIVO 
C N PJ : 05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 
E TERRAS PATRIMONIAIS - SEHAT 

Oficio n° 218/2022 

Para: Daiane Rodrigues Santana 

MD: Chefe de Gabinete 

Jacundá PA. 17 de Novembro de 2022. 

Na oportunidade, venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria a pianilha de 
Combustível para que seja feito o Processo Licitatório para esta Secretaria de Terras. 

Nada mais para o momento, reiteramos nossa estima e apreço. 

N' sí ~~" õu á' ~'ta 
Sec ' . i I de HahitaEáo Social 

e Terras P trlRlarlials-SEHAT 

Portaria n 012/2021 - GP ú ~~CtPP.L 

~R  
1 I~ 1.21 

~1Í 

.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 
E TERRAS PATRIMONIAIS - SEHAT 

TERMO DE REFERENCIA 

1.1. O objetivo deste Termo de Referencia é a contratação de empresa especializada em foneciemento de 
Cobustivel, gasolina comum e Diesel S-500, para veiculos, da Secretraria Municipal de Administação e 
Planejamento conforme quantitativas abaixo descriminadas. 

PLANILHA 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

01 5.000 LT LITROS OLEO DIESEL B S-500 COMBUSTIVEL DERIVADO DO 

PETROLEO, CONSTITUIDO POR 

MISTURA DE HIDROCARBONETO 

E HIDROGENIO E EM BAIXA 

CONCENTRAÇÃO POR ENXOFRE 

(0,05%) COMPOSTO 

NITROGENADO E COMPROSTO 

HIDROGENADO. 

02 10.000LT LITROS GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM, ASPECTO 

VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE 

IMPUREZAS, SEGUINDO AS 

REGRAS DA ANP DA 

PORCENTAGEM PERMITIDA DE 

ETANOL ANIDRO. 

2.1. Tendo em vista as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, faz-se 

necessária a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL para que a mesma cumpra com suas obrigações, 

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

Os itens descritos no termo de referência serão utilizados para suprir as necessidades desta secretaria 

requisitante. 

O contratado deverá realizar o abastecimento do combustível nos veículos da frota da Secretaria 

Municipal durante 24 horas e ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados de acordo 

com a necessidade de cada requisitante. 

Rua Teotônio vilela n° 26, Centro - Jacundá- PA CEP: 68590-000 

e-mail: sehat.jacunda@hotamail.com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
C NPJ : 05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 
E TERRAS PATRIMONIAIS - SEHAT 

3.1 Prazo de entrega da entrega da prestação de serviço será imediata conforme horário de funcionamento 

da SEHAT; 

3.2. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no ato da entrega, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos na mesma hora. 

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada petos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.5. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da CONTRATANTE 

em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da demanda e das metas 

estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou aumentada, não estando este adstrito a 

qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera estimativa.. 

3.6. O fornecimento dos combustíveis deverá, impreterivelmente, se realizado nas respectivas bombas de 

combustível instaladas no estabelecimento do proponente (POSTO DE COMBUSTÍVEL INSTALADO 

NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO), diariamente, durante o período de 12 (doze) meses, 

mediante emissão da competente requisição pelo setor encarregado do estabelecimento ao qual o mesmo 

se destina, do qual será emitido um documento fiscal, detalhando o preço, a quantidade abastecida, o 

veículo/placa e o combustível utilizado. 

4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao 

Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo possa atesta-la e 

encaminha-Ia para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento; 

4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 

contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

a Teotônio vilela n° 26, Centro -Jacundá- PA CEP: 68590-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 
E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 

municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5.1. 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 

serviço e, ainda: 

5.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou 

condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão 

e aplicação das penalidades ora previstas; 

5.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4. Entregar os materiais licitados no solicitado; 

5.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

5.6. 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; 

5.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e 

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 

5.8. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, 

inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria de Educação, 

comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

5.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por 

ela cometidas durante o fornecimento; 

5.9.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá; 

5.9.2. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização 

que se façam necessários à execução do fornecimento; 

5.9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, sem 

prévia e expressa anuência; 

Teotônio vilela n° 26, Centro -Jacundá- PA CEP: 68590-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 
E TERRAS PATRIMONIAIS - SEHAT 

7.2. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve perca da qualidade de produto deverá comunicar 

a autoridade responsável para que essa promova a adequação contratual, respeitando-se os limites da 

alteração dos valores contratuais previstos no inciso 1° do artigo 65 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.3. A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da 

contratada que contém a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo de 

referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marcar, qualidade e forma de uso. 

7.4. O representante da administração 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 adotando a providência necessária ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o discurso no inciso 1° e 2° do artigo 

67 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.5. A fiscalização 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 do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 

70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.6. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 

7.6.1. Fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações assumidas no contrato 

e na sua proposta de preços. 

7.6.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA visando assegurar a entrega dos 

produtos contratados. 

7.6.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato. 

7.6.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos em requerer as 

correções respectivas. 

7.6.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.6.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá-PA, 17 de novembro de 2022. 

Rua Teotônio vilela n° 26, Centro -Jacundá- PA CEP: 68590-000 

e-mail: sehat.jacunda@hotamail.com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 
E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

5.9.4. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 

5.9.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais em tempo imediato, contados da 

comunicação formal desta Administração, o (s) materiais cujos padrões de qualidade, segurança e 

finalidade não se prestem ao seu fim específico. 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permítír ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que observadas as 

normas de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de 

Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

7.1. A verificação do adequado produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste termo. 
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PODER EXECUTIVO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 
E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

7.2. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve perca da qualidade de produto deverá comunicar 

a autoridade responsável para que essa promova a adequação contratual, respeitando-se os limites da 

alteração dos valores contratuais previstos no inciso 1° do artigo 65 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.3. A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da 

contratada que contém a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo de 

referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marcar, qualidade e forma de uso. 

7.4. O representante da administração 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 adotando a providência necessária ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o discurso no inciso 1° e 2° do artigo 

67 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.5. A fiscalização 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 do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 

70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.6. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 

7.6.1. Fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações assumidas no contrato 

e na sua proposta de preços. 

7.6.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA visando assegurar a entrega dos 

produtos contratados. 

7.6.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato. 

7.6.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos em requerer as 

correções respectivas. 

7.6.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.6.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

"U 

PorlGrjp 

de Hobilaiáo Sued
PulnmonrG~s- SEHAT 

0 012/20  1 - GP 

Jacundá-PA, 17 de novembro de 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
PODER EXECUTIVO 

CNPJ 05.854.633/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

URBANOS. 

OFICIO N°771/2022-SEMOB 

Exmo. Sr 
Itonir Aparecido Tavares. 
Prefeito Municipal de Jacundá. 

Excelentíssimo Senhor, 

Jacundá-PA, 28 de novembro de 2022. 

Ao cumprimentar V. Exa., venho solicitar abertura do processo licitatório 
para prestação de serviços de empresa especializada em fornecimento de combustível. Para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
Conforme especificações constantes em anexo. 

Na oportunidade, firmamos nossos sinceros agradecimentos. 

SEBAS1 LÃÕ RABELO NETO 
Secretário Municipal-dé Obras, Infraestrutura e Serv. Urbanos 

EU RA MUNICIPAL 
DE JACU 11 

FtcE .N  .) At- J —

ASS. ._ vl!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
PODER EXECUTIVO 

CNPJ 05.854.633/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

URBANOS. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- OBJETO/ESPECIFICAÇÃO 
1.1. O objetivo deste Termo de Referencia é a contratação de empresa especializada em 

foneciemento de Cobustivel, gasolina comum e oleo diesel S-10 e Diesel S-500, para a frota de 

veiculos, da Secretraria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos -SEMOB 

conforme quantitativas abaixo descriminadas. 

PLANILHA 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND. 

1 ÓLEO DIESEL S-10 
Especificação; ÓLEO DIESEL S-10, ASPECTO VISUAL 
LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE ACORDO COM O 
ESTABELECIDO PELO PRONCONVE FAE P-7, AJUDANDO 
A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO 
AR QUE RESPIRAMOS, E SEGUINDO TODAS AS 
EXIGENCIAS DA ANP. 

720.000 
L 

LITROS 

2 ÓLEO DIESEL B S-500 
Especificação; COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO, 
CONSTITUIDO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO E 
HIDROGENIO E EM BAIXA CONCENTRAÇÃO POR 
ENXOFRE (0,05%) COMPOSTO NITROGENADO E 
COMPROSTO HIDROGENADO. 

650.000 
L 

LITROS 

3 GASOLINA COMUM 
Especificação; ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE 

IMPUREZAS, SEGUINDO AS REGRAS DA ANP DA 

PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL ANIDRO. 

110.000 
L 

LITROS 

2- JUSTIFICATIVA 

2.1. Tendo em vista as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Serviços 

Urbanos, faz-se necessária a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL para que a mesma cumpra com 

suas obrigações, viabilizando, desta forma a prestação de serviços públicos nas diversas áreas 

de atuação deste município. 

Os itens descritos no termo de referência serão utilizados para suprir as necessidades desta 

secretaria requisitante. 

O contratado deverá realizar o abastecimento do combustível nos veículos da frota da Secretaria 

Municipal de Obras Infraestrutura e Serviços Urbanos durante 24 horas e ininterruptamente, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados de acordo com a necessidade de cada requisitante. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ 05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
URBANOS. 

3- DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 

3.1 Prazo de entrega da entrega da prestação de serviço será imediata conforme horário de 

funcionamento e da demanda de serviço da SEMOB; 

3.2. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta. 

3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no ato da entrega, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

na mesma hora. 

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.5. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da 

CONTRATANTE em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da 

demanda e das metas estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou 

aumentada, não estando este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade 

acima exposta mera estimativa. 

3.6. O fornecimento dos combustíveis deverá, impreterivelmente, se realizado nas respectivas 

bombas de combustível instaladas no estabelecimento do proponente (POSTO DE 

COMBUSTÍVEL INSTALADO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO), diariamente, 

durante o período de 12 (doze) meses, mediante emissão da competente requisição pelo setor 

encarregado do estabelecimento ao qual o mesmo se destina, do qual será emitido um 

documento fiscal, detalhando o preço, a quantidade abastecida, o veículo/placa e o combustível 

utilizado. 

4-PAGAMENTO 

4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota 

fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo 

possa atesta-la e encaminha-la para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 

Pagamento; 

4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 

conta corrente por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 

recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 

estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

~c .~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
PODER EXECUTIVO 

C N PJ 05.854.633/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

URBANOS. 

5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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 serviço e, ainda: 

5.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação 

ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de 

sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; j 

5.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4. Entregar os materiais licitados no solicitado; 

5.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

5.6. 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; 

5.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena 

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 

5.8. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do 

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a 

Secretaria de Educação, comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

5.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de 

faltas por ela cometidas durante o fornecimento; 

5.9.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de 

Jacundá; 

5.9.2. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de 

autorização que se façam necessários à execução do fornecimento; 

5.9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, 

sem prévia e expressa anuência; 

5.9.4. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como 

a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 

5.9.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais em tempo imediato, contados da 

comunicação formal desta Administração, o (s) materiais cujos padrões de qualidade, segurança 

e finalidade não se prestem ao seu fim específico. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
PODER EXECUTIVO 

CNPJ 05.854.633/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

URBANOS. 

6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que 

observadas as normas de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão 

Permanente de Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7- CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1. A verificação do adequado produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste termo. 

7.2. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve perca da qualidade de produto deverá 

comunicar a autoridade responsável para que essa promova a adequação contratual, 

respeitando-se os limites da alteração dos valores contratuais previstos no inciso 10 do artigo 65 

da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.3. A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o 

documento da contratada que contém a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido no termo de referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marcar, qualidade e forma de uso. 

7.4. O representante da administração 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 adotando a providência necessária ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme 

o discurso no inciso 10 e 2° do artigo 67 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.5. A fiscalização 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, 
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CNPJ 05.854.633/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

URBANOS. 

não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.6. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 

7.6.1. Fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações assumidas 

no contrato e na sua proposta de preços. 

7.6.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA visando assegurar a entrega 

dos produtos contratados. 

7.6.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato. 

7.6.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos em 

requerer as correções respectivas. 

7.6.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.6.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá-PA, 28 de novembro de 2022. 

SEBASTIAO RABELO NETO 
Secretário Municipaldé Obras, Infraestrutura e Serv. Urbanos 



Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

Ofício n° 37312022-GP 

C N PJ : 05.854.633/0001-80 

Jacundá—PA, em 12 de dezembro de 2022. 

Ao Senhor, 
Izaac Scheidegger Emerique 
Diretor do Departamento de Contratos e Licitações 
Jacundá — PA. 

Senhor Diretor, 

Ao cumprimentar cordialmente, venho através do presente, solicitar 
abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada em 
fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S-10 e S-500), para 
uso dos veículos que competem ao Gabinete do Prefeito, conforme quantitativos 
discriminados no Termo de Referência em anexo. 

Sem outro assunto para o momento, votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Daiane • od i ues Santana 
Chefe • e abinete 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3343-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA 
PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 
"Juntos resgatando nossa história" 

MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível (gasolina comum 
e óleo diesel S-10 e S-500) para uso dos veículos que competem ao Gabinete do Prefeito, 
conforme quantitativos descriminados na planilha abaixo. 

PLANILHA 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
01 30.000 LT LITROS ÓLEO DIESEL S-10 ÓLEO DIESEL S-10, ASPECTO 

VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE 
IMPUREZAS DE ACORDO COM O 
ESTABELECIDO PELO 
PRONCONVE FAE P-7, 
AJUDANDO A PRESERVAR O 
MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE 
DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS 
EXIGENCIAS DA ANP. 

02 8.000 LT LITROS OLEO DIESEL B S- 
500 

COMBUSTIVEL DERIVADO DO 
PETROLEO, CONSTITUIDO POR 
MISTURA DE 
HIDROCARBONETO E 
HIDROGENIO E EM BAIXA 
CONCENTRAÇÃO POR 
ENXOFRE (0,05%) COMPOSTO 
NITROGENADO E COMPROSTO 
HITROGENADO. 

03 60.000 LT LITROS GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM, ASPECTO 
VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE 
IMPUREZAS, SEGUINDO AS 
REGRAS DA ANP DA 
PORCENTAGEM PERMITIDA DE 
ETANOL ANIDRO. 

1.2. A quantidade especificada acima não configura responsabilidade da CONTRATANTE em 
contratá-la, a efetiva contratação será em função da necessidade da demanda e das metas 
estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou aumentada, não estando 
este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera 
estimativa. 

2.1. Tendo em vista as necessidades desse Órgão Superior, faz-se necessária a AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEL para que o mesmo cumpra com suas obrigações, viabilizando, desta 
forma a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste município. 
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2.2. O Gabinete do Prefeito agrega alguns setores estratégicos, os quais necessitam de uso 
continuo de veículos e consequentemente a necessidade de abastecimento destes. Os 
eventos realizados por essa administração pública necessitam de transporte continuamente 
para subsidiar na logística das equipes de marketing do Departamento de Comunicação; Os 
micro-ônibus contratados que levam diariamente universitários para a cidade de Marabá para 
cursos de faculdade também são abastecidos por essa Unidade Orçamentária; Ademais, 
justificamos a necessidade de combustível no suporte ao Prefeito Municipal em suas 
atividades administrativas cotidianamente e no suporte as equipes de trabalho que todos os 
dias se deslocam para diversos pontos do município a fim de realizar serviços e de atender o 
planejamento estratégico da gestão pública, atendendo com eficiência aos setores urbanos e 
principalmente os rurais. 

r.ti.~r<srr:~L~4 .'T~ì"•t. ... 2 ~.c F ,..~~u*..i'?.. 

3.1 O fornecimento ocorrerá em posto da CONTRATADA, cujo horário de funcionamento 
deverá ser de 24 horas.; 
3.2. O abastecimento deverá ser realizado mediante apresentação da autorização para 
abastecimento devidamente assinada pelo servidor responsável pelo controle do 
abastecimento, ao setor encarregado da CONTRATADA, do qual será emitido um documento 
fiscal contendo informações como: identificação do condutor (motorista), identificação do 
veículo, placa, tipo de combustível, quantidade, preço, hora e data do abastecimento, entre 
outros. 

4.1. O fornecimento do combustível proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as 
necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 
a) o fornecimento dos combustíveis ocorrerá em postos autorizados e certificados que estejam 
localizados na sede do município de Jacundá; 
b) o abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível da 
CONTRATADA, no endereço indicado na proposta; 
c) a CONTRATANTE encaminhará seus veículos até o posto de abastecimento, sendo que o 
horário de funcionamento deste deverá ser de 24 horas, todos os dias da semana, inclusive 
aos sábados, domingos e feriados; 
d) a CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da Autorização para 
Abastecimento que poderá ser na forma de requisição, devidamente datada e assinada por 
servidor autorizado da CONTRATANTE; 
e) o combustível será recusado no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao 
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos 
não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais 
além dos autorizados em sua composição; 
f) o combustível recusado deverá ser substituído imediatamente, arcando a CONTRATADA 
com os custos dessa operação, inclusive os de reparação; 
g) não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua 
capacidade instalada. 
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5.1. Efetivado o abastecimento, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal eletrônica ao 
departamento de compras para que seja verificada e atestada seu recebimento; 
5.2. A nota fiscal eletrônica deverá conter o endereço, o CNPJ, os dados bancários da 
empresa, a descrição clara do objeto do contrato e valor em moeda corrente nacional. 
5.3. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 
5.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir do atesto das notas 
ficais; 
5.5. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada; 
5.6. A nota fiscal que contiver erro será devolvida á CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 
5.7. O pagamento fica condicionado á prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 
estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

~NTRATADA 

6.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/1993, 
obriga-se a: 
a) fornecer todo o objeto solicitado em conformidade com os prazos determinados, devendo 
comunicar por escrito a fiscalização do contrato qualquer caso de força maior que justifique o 
atraso no fornecimento; 
b) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação 
ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena 
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; 
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d) alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma 

~- plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 
e) responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do 
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer 
comprovante de quitação com os órgãos competentes; 
f) responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de 
faltas por ela cometidas durante o fornecimento; 
g) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de 
Jacundá; 
h) responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de 
autorização que se façam necessários à execução do fornecimento; 
i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, 
sem prévia e expressa anuência; 
j) não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 
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k) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais em tempo imediato, contados da 
comunicação formal desta Administração, os itens cujo padrões de qualidade, segurança e 
finalidade não se prestem ao seu fim específico. 

B 

7.1. A contratante, além de outras responsabilidades, deverá: 
a) requisitar o fornecimento do objeto na forma prevista neste Termo de Referência; 
b) exigir da contratada o fiel cumprimento dos deveres e obrigações decorrentes desta 
contratação; 
c) verificar a manutenção pela contratada das condições de habilitação estabelecidas na 
licitação; 
d) aplicar penalidades à contratada, por descumprimento contratual; 
e) promover o acompanhamento e fiscalização do contrato, por meio de servidor público 
designado para esse fim de acordo com o Art. 67 da Lei 8666/93, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a execução do mesmo; 
f) aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de Referência, as 
sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei n°8.666/1993 
e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e outras previstas na 
legislação em vigor; 
g) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o contrato. 
h) assegurar que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 
mercado pelos demais postos de abastecimento de forma a garantir que aqueles continuem 
os mais vantajosos para a administração pública; 

8.1. A verificação do objeto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste termo. 
8.2. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve perca da qualidade de produto deverá 
comunicar a autoridade responsável para que essa promova a adequação contratual, 
respeitando-se os limites da alteração dos valores contratuais previstos no inciso 1° do artigo 
65 da Lei de número 8.666 de 1993. 
8.3. O representante da administração 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 adotando a providência necessária ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for 
o caso, conforme o discurso no inciso 1° e 2° do artigo 67 da Lei de número 8.666 de 1993. 
8.4. A fiscalização 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 do CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
8.5. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 
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a) fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações assumidas no 
contrato e na sua proposta de preços; 
b) manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA visando assegurar a entrega 
dos produtos contratados; 
c) dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato; 
d) cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos em 
requerer as correções respectivas; 
e) zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais; 
f) observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá-PA, 12 de dezembro de 2022. 

DAIANE RODR~GU SANTANA 
Chefe dê Gabinete 

Portaria n°001!2021 - GP 
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Prefeitura Mur icipal de Jacur*ciã 
Poder Executivo 

CNPJ= O5.854_ã33/0001-80 

ellstca 
Oficio Ng 00179/2022-SEMAP 

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Jacundá-SEMAP 

Ref. Pedido de aquisição para LICITAÇÃO 

Prezada Senhora, 

Viemos através deste, encaminhar a V.S. A relação da aquisição de combustíveis para atender da 

necessidade dos tratores da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca, que são essências para o 

funcionamento e cumprimento das atividades no campo. 

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossos protestos de elevada estima e 

considerações e permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura julgar 

necessário. 

Jacundá, 14 de dezembro de 2022 

Atenciosamente, 

y' : i •~i GUES OLIVEIRA 

S - " 'ETÁRIO DE • GRICULTURA E PESCA 

Portaria N°008/2021 

Ao: 

Sr. (a) 

~ ~ ~ 
~ 
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~ 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Atrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 
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Prefeitura Muriicìpal de 3acuridã -~"

Poder Executivo 
CNPJ= 05_854_633/0001-80 

• 

DO 

licitação 

estabelecidas 

1.2. 

necessidade 
possuem 

de 

realizada 

OBJETO 

1.1. O presente termo 

para AQUISIÇÃO 

neste instrumento. 

JUSTIFICATIVA 

Faz-se necessário 

de atender 

uma demanda 

prepararo de solo 
pela secretaria. 

DA ESPECIFICAÇÃO 

1.3. Todos os produtos 

1.4. As especificações 

TERMO DE REFERENCIA 

à 

de justificativa possui como finalidade a deflagração de procedimento de 

COMBUSTÍVEL, conforme as condições, quantidades e exigências 

DA CONTRATAÇÃO 

a contratação de uma empresa para aquisição de combustível, devido 

os veículos da frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, que 

grande de atendimento no campo. Sendo essencial para realizar o trabalho 
dos agricultores familiares do município, que necessitam dessa atividade 

E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

fornecidos deverão ser de primeira linha, caso contrário serão devolvidos. 

dos materiais e os quantitativos estão discriminados na tabela abaixo: 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

01 40.000 LITRO DIESEL S 10 
02 20.000 LITRO DIESEL COMUM -5500 
03 3.500 LITRO GASOLINA 

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

1.5. Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo todas as exigências apresentadas no 
processo de aquisição e a lei n° 8.666/93 e suas alterações, apresentar o menor preço, devendo o 
preço proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes ao fornecimento dos itens. 

DO LOCAL DE ENTREGA 

1.6. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos, no quantitativo solicitado conf m 
de compra expedida pela CONTRATANTE e em conformidade com as especifica s ntes 

do edital e da proposta ofertada. / 
Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 

Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 
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DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

1.7. Os produtos serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da secretaria; 

1.8. O prazo de entrega será conforme especificado no Edital; 

1.9. Da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade dos produtos obrigando-se a repor 

aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o solicitado; 

1.10. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar as suas expensas os produtos que vier a ser 

recusado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega, devendo a substituição ser 

feita no prazo máximo de três dias. 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1.11. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 

1.12. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

1.13. Rejeitar no todo ou em parte as mercadorias entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA; 

1.14. Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os materiais objeto do contrato; 

1.15. Definir obrigatoriamente em todas as ordens de fornecimento, o detalhamento e 
especificações dos materiais. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.16. Fornecer os produtos em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo 
de Referência e Edital; 

1.17. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de 
sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação 
trabalhista; 

1.18. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigigidas na Licitação; 

1.19. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato e que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções em relação ás especificações do edital; 

1.20. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à 
Contratante ou a terceiros. 

DO PAGAMENTO 

1.21. Os valores decorrentes do processo de aquisição somente serão faturados a partir da ef 
disponibilização e aceitação dos produtos para uso; 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 
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1.22. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, condicionada a apresentação de 

Nota Fiscal com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos 
mesmos; 

1.23. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão 
ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1.24. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar em sanções previstas na Lei 8.666 de 1993. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
1.25. O contrato terá vigência pelo período de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse 

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

DA ASSINATURA 
1.26. Na qualidade de ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de 

Jacundá - SEMAP, declaro para os devidos fins que sou responsável pela elaboração do presente 
Termo de Referência. 

Jacundá-PA, 09 de dezembro de 2022. 

ODRIGUES OLIVEIRA 
DE AGRICULTURA E PESCA 
rtaria N° 008/2021 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 
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Oficio N° 156/2022/SEMIC 

Jacundá 15 de dezembro de 2022 

A Sr. Itonir Tavares 
Prefeito Municipal de Jacundá 

Excelentíssimo senhor prefeito com cordiais cumprimentos, a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Agronegócio — SEMIC vem através deste instrumento encaminhar, em anexo, o termo 
de referência para licitação para combustível. 

~ °.€:.FE TISt~ Sv~UNji1PAL 
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Cariós' t,rn de Sousa 
Sec. Munigpul (le Indusirnu, 

Cornéru" Aurun y, ouo-SEMIC 

Portnria n" 006/2021 - GP 

Rua Alacid Nunes Nº 105 — Centro —Jacundá — PA 
Email: semic@jacunda.pa.gov.br 
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1.1. O objetivo deste Termo de Referencia é a contratação de empresa especializada em foneciemento de 
Combustivel, gasolina comum e oleo diesel S-10 e Diesel S-500, para veiculos, da Secretraria Municipal de 
Industria Comério e Agronegócio conforme quantitativas abaixo descriminadas. 

PLANILHA 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

01 

- 

5.000 LT 

- 

LITROS ÓLEO DIESEL S-10 

-• - 

ÓLEO DIESEL S-10, ASPECTO 
VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE 
IMPUREZAS DE ACORDO COM O 
ESTABELECIDO PELO 
PRONCONVE FAE P-7, AJUDANDO 
A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 
E A QUALIDADE DO AR QUE 
RESPIRAMOS, E SEGUINDO TODAS 
AS EXIGENCIAS DA ANP. 

02 
• 

- 

3.000 LT 

- 

LITROS OLEO DIESEL B S-500 
- - 

• 

.. 

COMBUSTIVEL DERIVADO DO 
PETROLEO, CONSTITUIDO POR 
MISTURA DE HIDROCARBONETO 
E HIDROGENIO E EM BAIXA 
CONCENTRAÇÃO POR ENXOFRE 
(0,05%) COMPOSTO 
NITROGENADO E COMPROSTO 
HIDROGENADO. 

03 2.000 LT LITROS GASOLINA COMUM 

• 

GASOLINA COMUM, ASPECTO 
VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE 
IMPUREZAS, SEGUINDO AS 
REGRAS DA ANP DA 
PORCENTAGEM PERMITIDA DE 
ETANOL ANIDRO. 

I.. 
a 
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2.1. Tendo em vista.as necessidades da Secretaria Municipal de Industria Comércio e Agronegócio, faz-se 

necessária a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL para que a mesma cumpra cóm suas obrigações, 

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

Os itens descritos no termo de referência serão utilizados para suprir as necessidades desta secretaria 

requisitante. 

O contratado deverá-realizar o abastecimento do combustível nos veículos da frota da Secretaria Municipal 

duranteT24 horas e ininterruptamente;'inclúsive_ aos'sábados,.. domingos e feriadõs de acordo com a 

necessidade de cada requisitante. 

3.1 Prazo de entrega da entrega da prestação de serviço será imediata conforme horário de funcionamento da 

SEMIC; 

3.2. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no ato da entrega, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e ná proposta, devendo ser substituídos na mesma hora. 

_ 3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.5. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da CONTRATANTE 

em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da demanda e das metas 

estabelecidas no planejamento anual, que poderá_ser reduzida ou aumentada, não estando este adstrito a 

qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera estimativa. 

3.6. O fornecimento dos combustíveis deverá, impreterivelmente, se realizado nas respectivas bombas de 

combustível instaladas no estabelecimento do proponente (POSTO DE COMBUSTÍVEL INSTALADO NO 

PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO), diariamente, durante o período de 12 (doze) meses, 

mediante emissão da competente requisição pelo setor encarregado do estabelecimento ao qual o mesmo se 

destina, do qual será emitido um documento fiscal, detalhando o preço, a quantidade abastecida, o 

veículo/placa e o combustível utilizado, 

4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao 

Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo possa atesta-la e 

encaminha-la para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 
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4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento; 

4.4.O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente 

por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 

contado integralmente_a partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 

• municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e_CNDT). 

5.1. 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 -

serviço e, ainda: 

5.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou condições 

determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação 

das penalidades ora previstas; 

5.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4. Entregar os materiais licitados no solicitado; 

5.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

5.6. 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; 

5.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e 

satisfatória,_ sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 

5.8. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive 

as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria de Industria Comércio e 

Agrone8ócio, comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

5.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela 

cometidas durante o fornecimento; 

5.9.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá; 
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5.9.2. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização que 

se façam necessários à execução do fornecimento; 

5.9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, sem 

prévia e expressa anuência; 

5.9.4. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação; sem prévia a expressa anuência do Município; 

5.9.5. Providenciar a imediata •correção das deficiênciãs e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais em tempo imediato, contados da comunicação 

formal desta Administração, o (s) materiais cujos padrões. de qualidade, segurança e finalidade não se prestem 

ao seu fim específico. 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que observadas as 

normas de segurança; ..... 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma 

estabelêcidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de Licitação qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

7.1. A verificação do adequado produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste termo. 
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7.2.O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve perca da qualidade de produto deverá comunicar a 

autoridade responsável para que essa promova a adequação contratual, respeitando-se os limites da alteração 

dos valores contratuais previstos no inciso 1 ° do artigo 65 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.3. A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da 

contratada que contém a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo de referência 

e na proposti, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marcar, qualidade 

e forma de uso. 

7.4. O representante-da administração anotará em Registro próprio todas as ocorrências relaciónadas com a 

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

adotando a providência necessária ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 

competente, quando for o caso, conforme o discurso no inciso 1° e 2° do artigo 67 da Lei de número 8.666 

de 1993. 

7.5. A fiscalização 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 

do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

7.6. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 

7.6.1. Fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações assumidas no contrato e 

na sua proposta de preços. 

7.6.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA visando assegurar a entrega dos produtos 

contratados. 

7.6.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato. 

7.6.4'. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos em requerer as 

correções respectivas. 

7.6.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.6.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Carlo 
.,~ :Se. 

(omérr ó~ , rort 

CARL2iYS° t 1 ° 

Jacundá-PA, 13 de Dezembro de 2022. 

Sousa 
ndúslria,
ciu-SEMK 

1 GP' 
DE SOUSA 

Secretário Municipal de Industri. Comercio e Agronegócio 
- Portaria n° 006/2021 - OP 
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Ofício n° 197/2022-SEPOM. 

Jacundá/PA, 15 de dezembro de 2022; 

Excelentíssimo Senhor; 

Itonir Aparecido Tavares 

Prefeito Municipal Prefeitura de Jacundá/PA; 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo — me do presente para solicitar a colaboração 
no sentido viabilizar a liberação da abertura do Processo Licitatório para AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS destinado a manutenção da Secretaria Especial de Políticas Públicas para 
Mulher — Jacundá/PA. Conforme o termo de Referência em anexo. 

Certo de que nossa solicitação será atendida, renovo protestos de consideração e 
(' \speito. 

t*REFEITURA MUN%CIPM.
DE J

CEb / ~. 

Cíá rs 

Rua Alacid Nunes n o . 669, Bairro Centro - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. U 
Fones: 94 - 99156-6974, Email: secretariadamulherdejacunda36(agmail.com 
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MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREFEITURADE 

/ noc:o A~,roria 

1. OBJETO/ESPECIFICAÇÃO 

1.1. O objetivo deste Termo de Referencia é a contratação de empresa especializada em 

foneciemento de Combustive!, gasolina comum e oleo diesel S-10, para veículos, da 
Secretaria Especial de Politicas Publicas para as Mulheres conforme quantitativas abaixo 
descriminadas. 

PLANILHA 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

01 1.200 LT LITROS ÓLEO DIESEL S-10 ÓLEO DIESEL S-10, ASPECTO 
VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE 
IMPUREZAS DE ACORDO COM O 
ESTABELECIDO PELO PRONCONVE 
FAE P-7, AJUDANDO A PRESERVAR 
O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE 
DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGENCIAS 
DA ANP. 

02 1.200 LT LITROS GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM, ASPECTO 
VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE 
IMPUREZAS, SEGUINDO AS REGRAS 
DA ANP DA PORCENTAGEM 
PERMITIDA DE ETANOL ANIDRO. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Tendo em vista as necessidades da Secretaria Especial de Politicas Publicas para as 

Mulheres, faz-se necessária a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL para que a mesma cumpra com 

suas obrigações, viabilizando, desta forma a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de 

atuação deste município. 

Os itens descritos no termo de referência serão utilizados para suprir as necessidades desta secretaria 

requisitante. 

O contratado deverá realizar o abastecimento do combustível nos veículos da frota da Secretaria da 

Mulher durante 24 horas e ininten-uptainente, inclusive aos sábados, domingos e feriados de acordo 

corn a necessidade de cada requisitante. 

2.2. Vale ressaltar a quantidade solicitada de produtos, informamos que é necessário a contratação para 

o atendimento da nossa demanda, tendo em vista as diversas particularidades das necessidades da 

d e ~/~ 
/~ ~ 

N 4i;y ál 
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Secretaria Especial de Politicas Publicas para as Mulheres como: A Secretaria agrega alguns

setores estratégicos cabíveis de uso continuo de transporte como o departamento do CRAM, que 

diariamente necessita dos trabalhos técnicos. 

3. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3.1 Prazo de entrega da entrega da prestação de serviço será imediata conforme horário de 

funcionamento da SEPOM; 

3.2. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes neste Tenno de 

Referência e na proposta. 

3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no ato da entrega, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Terno de Referência e na proposta, devendo ser substituídos na mesma hora. 

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.5. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da 

CONTRATANTE em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da 

demanda e das metas estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou aumentada, não 

estando este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera 

estimativa. 

3.6. O fornecimento dos combustíveis deverá, impreterivelmente, se realizado nas respectivas bombas 

de combustível instaladas no estabelecimento do proponente (POSTO DE COMBUSTÍVEL 

INSTALADO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO), diariamente, durante o período de 

12 (doze) meses, mediante emissão da competente requisição pelo setor encarregado do 

estabelecimento ao qual o mesmo se destina, do qual será emitido um documento fiscal, detalhando o 

preço, a quantidade abastecida, o veículo/placa e o combustível utilizado. 

4. PAGAMENTO 

4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal 

ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo possa 

atesta-la e encaminha-la para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 

Pagamento; 
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4.4. O pagamento sera creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancaria em conta 

corrente por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 

contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual 

e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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 serviço e, ainda: 

5.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou 

condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua 

rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; 

5.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4. Entregar os materiais licitados no solicitado; 

5.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

5.6. 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; 

5.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e 

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 

5.8. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, 

inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria de Educação, 

comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

5.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas 

por ela cometidas durante o fornecimento; 

5.9.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá; 

5.9.2. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de 

autorização que se façam necessários à execução do fornecimento; 



5.9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, 

sem prévia e expressa anuência; 

5.9.4. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 

5.9.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais em tempo imediato, contados da 

comunicação formal desta Administração, o (s) materiais cujos padrões de qualidade, segurança e 

finalidade não se prestem ao seu fim específico. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que observadas 

as normas de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de 

Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A verificação do adequado produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste 

termo. 

7.2. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve perca da qualidade de produto deverá 

comunicar a autoridade responsável para que essa promova a adequação contratual, respeitando-se os 
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limites da alteração dos valores contratuais previstos no inciso 1° do artigo 65 da Lei de número 8.666 ` 

de 1993. 

7.3. A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da 

contratada que contém a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo de 

referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marcar, qualidade e forma de uso. 

7.4. O representante da administração 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 adotando a providência necessária ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o discurso no inciso 

1 ° e 2° do artigo 67 da Lei de número 8.666 de 1993. 

7.5. A fiscalização 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 cor responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.6. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 

7.6.1. Fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações assumidas no 

contrato e na sua proposta de preços. 

7.6.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA visando assegurar a entrega dos 

produtos contratados. 

7.6.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato. 

7.6.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos em 

requerer as correções respectivas. 

7.6.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.6.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá-PA, 15 de dezembro de 2022. 

osta 
Sec. de Políticas para as 1htitheres - SEPOM. 

Portaria N°007/2021 - GP 
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Estado do 

Governo Municipal 

Prefeitura Municipal 

Pará 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221103001

de Jacundá 

de Jacundá 

.-~v 

1 Pag.: 

ÓRGÃO : 12 Sec. Mun. de Cultura. Desporto e Lazer 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer 

PROJETO / ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a SOLICITAÇAO DE COMBUSTÍVEL, para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020093 GASOLINA COMUM 2500,0000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS, 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0,00 

020096 ÓLEO DIESEL S-10 1200,0000 LITRO 

Especificação: ÓLEO DIESEL S-10,ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO PRONCOVE FASE P-7, AJUDANDO A 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS. E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANP. 

0,00 

020167 OLEO DIESEL B S-500 400,0000 LITRO 

Especificação: OLEO DIESEL B S-500, COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO 
CONSTITUIDO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO, CONSTITUIDO POR 
ÁTOMOS DE CARBONO E HIDROGÊNIO E EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES POR 
ENXOFRE (0,5%) COMPOSTO NITROGENADOS E COMPOSTOS NITROGENDOS 
E COMPOSTOS HIDRGENADOS. 

0.00 

Jacundá, 03 de ov mbro de 2022 

rpt01 

FABIO DE SO ASSUNÇAO 
RESPONSÁVEL 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221103005 rica 

Estado do Pará Pag.: 1 

overno Municipal de Jacundá 
refeitura Municipal de Jacundá 

ÓRGÃO: 03 Secretaria Mun. de Adm. Planej. e Gov. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Secretaria Mun. de Adm. Planej. e Gov. 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL., para qual solicitamos as providências 
necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020096 ÓLEO DIESEL S-10 60000,0000 LITRO 

Especificação: ÓLEO DIESEL S-10,ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO PRONCOVE FASE P-7, AJUDANDO A 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANP. 

0,00 

020167 OLEO DIESEL B S-500 20000,0000 LITRO 

Especificação: OLEO DIESEL B S-500, COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO 
CONSTITU/DO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO, CONSTITUIDO POR 
ÁTOMOS DE CARBONO E HIDROGÊNIO E EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES POR 
ENXOFRE (0,5%) COMPOSTO NITROGENADOS E COMPOSTOS NITROGENDOS 
E COMPOSTOS HIDRGENADOS. 

0,00 

020093 GASOLINA COMUM 60000,0000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS, 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0,00 

Jacundá, de Novembro de 2022 

rp101 

ESANTOSPft.JHEII3

RESPONSAV 
\ \ 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221117003

Estado do Pará Pag.: 1 

Governo Municipal de Jacundá 
Prefeitura Municipal de Jacundá 

ÓRGÃO : 06 Sec.Mun.de Habitação Soc. e Terras Patri 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 Sec.Mun.de Habitação Soc. e Terras Patri 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020167 OLEO DIESEL B S-500 5000,0000 LITRO 

Especificação: OLEO DIESEL B S-500, COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO 
CONSTITUIDO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO, CONSTITUIDO POR 
ÁTOMOS DE CARBONO E HIDROGÊNIO E EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES POR 
ENXOFRE (0,5%) COMPOSTO NITROGENADOS E COMPOSTOS NITROGENDOS 
E COMPOSTOS HIDROGENADOS. 

0,00 

020093 GASOLINA COMUM 10000,0000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS, 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0.00 

Jacundá, 7 de Novembro de 2 22 

rpt01 

NEUSILE& OIJ2A COSTA 

RESPONSÁVEL 



SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221128003 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Jacundá 
Prefeitura Municipal de Jacundá 

O 
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Pag. 1 

ÓRGÃO: 05 Sec. Mun. de Obras,lnfraestrura e Serv. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Sec. Mun. de Obras,lnfraestrura e Serv. 

PROJETO / ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, para qual solicitamos as providências 
necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020096 ÓLEO DIESEL S-10 720000,000 LITRO 

Especificação: ÓLEO DIESEL S-10,ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO PRONCOVE FASE P-7, AJUDANDO A 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANP. 

0,00 

020167 OLEO DIESEL B S-500 650000,000 LITRO 

Especificação: OLEO DIESEL B S-500, COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO 
CONSTITUIDO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO, CONSTITUIDO POR 
ÁTOMOS DE CARBONO E HIDROGÊNIO E EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES POR 
ENXOFRE (0,5%) COMPOSTO NITROGENADOS E COMPOSTOS NITROGENDOS 
E COMPOSTOS HIDRGENADOS. 

0,00 

020093 GASOLINA COMUM 110000,000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS, 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0,00 

Jacundá, 28 de Novembro de 2022 

rpt01 

STIAO RABELO NETO 

RESPONSÁVEL 
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Estado do Pará 

Governo Municipal 
Prefeitura Municipal 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221212002 ç ~ut3rlca 

de Jacundá 
de Jacundá 

1 Pag.: 

ÓRGÃO : 02 Gabinete do Prefeito 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Gabinete do Prefeito 

PROJETO / ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020096 ÓLEO DIESEL S-10 30000,0000 LITRO 

Especificação: ÓLEO DIESEL S-10,ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO PRONCOVE FASE P-7, AJUDANDO A 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANP. 

0,00 

020167 OLEO DIESEL B S-500 8000,0000 LITRO 

Especificação: OLEO DIESEL B S-500, COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO 
CONSTITUIDO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO, CONSTITUIDO POR 
ÁTOMOS DE CARBONO E HIDROGÊNIO E EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES POR 
ENXOFRE (0,5%) COMPOSTO NITROGENADOS E COMPOSTOS NITROGENDOS 
E COMPOSTOS HIDRGENADOS. 

0,00 

020093 GASOLINA COMUM 60000,0000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS, 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0,00 

Jacundá, 12 de Dezembro de 2022 

rpt01 

DAIANE RO S SANTANA 

RESPONS EL 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221215002

de Jacundá 
de Jacundá 
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Pag.: 1 

ÓRGÃO : 08 Sec. Mun. de Agricultura e Pesca 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08 Sec. Municipal de Agricultura e Pesca 

PROJETO / ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, para qual solicitamos as providências 
necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020096 ÓLEO DIESEL S-10 40000,0000 LITRO 

Especificação: ÓLEO DIESEL S-10.ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO PRONCOVE FASE P-7, AJUDANDO A 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANP. 

0,00 

020167 OLEO DIESEL B S-500 20000,0000 LITRO 

Especificação: OLEO DIESEL B S-500, COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO 
CONSTITUÍDO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO, CONSTITUIDO POR 
ÁTOMOS DE CARBONO E HIDROGÊNIO E EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES POR 
ENXOFRE (0,5%) COMPOSTO NITROGENADOS E COMPOSTOS NITROGENDOS 
E COMPOSTOS HIDRGENADOS. 

0,00 

020093 GASOLINA COMUM 3500,0000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS. 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0,00 

Jacundá. 15 de Dezembro de 2022 

rpt01 

JGAS RO. '''i ES 0 
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Estado do 

Governo Municipal 
Prefeitura Municipal 

Pará 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20221215012 

de Jacundá 
de Jacundá 

vJ 

~übrica 

1 Pag.: 

ÓRGÃO : 15 Secretaria Mun. de Ind. Com.e Agronegoci 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15 Secretaria Mun. de ind. Com.e Agronegoci 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, para qual solicitamos as providências 
necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020096 ÓLEO DIESEL S-10 5000,0000 LITRO 

Especificação: ÓLEO DIESEL S-10,ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO PRONCOVE FASE P-7, AJUDANDO A 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANP. 

0,00 

020167 OLEO DIESEL B S-500 3000,0000 LITRO 

Especificação: OLEO DIESEL B S-500. COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO 
CONSTITUIDO POR MISTURA DE HIDROCARBONETO, CONSTITUIDO POR 
ÁTOMOS DE CARBONO E HIDROGÊNIO E EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES POR 
ENXOFRE (0,5%) COMPOSTO NITROGENADOS E COMPOSTOS NITROGENDOS 
E COMPOSTOS HIDRGENADOS. 

0,00 

020093 GASOLINA COMUM 2000.0000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS. 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0,00 

Jacundá, 15 de Dezembro de 2022 

rpt01 

CARLOS LIMA DE SOUSA 
RESPONSÁVEL 



PP 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221220002 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Jacundá 
Prefeitura Municipal de Jacundá 

DE 

Fls. ÇC y 
O v 

ubrica 

Pag.: 1 

ÓRGÃO: 13 Secretaria de Politicas Para as Mulheres 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Secretaria de Politicas Para as Mulheres 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL, para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

020096 ÓLEO DIESEL S-10 1200,0000 LITRO 

Especificação: ÓLEO DIESEL S-10,ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO PRONCOVE FASE P-7, AJUDANDO A 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS, E 
SEGUINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA ANP. 

0,00 

020093 GASOLINA COMUM 1200,0000 LITRO 

Especificação: GASOLINA COMUM, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E ISENTA DE IMPUREZAS, 
SEGUIDAS AS REGRAS DA ANP DA PORCENTAGEM PERMITIDA DE ETANOL 
ANIDRO. 

0,00 
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