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TERMO DE REFERÊNCIA/PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20221001/01 

 
1. Dados do Órgão Gerenciador 
Órgão: Câmara Municipal de Ponta de Pedras 
________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 34.917.229/0001-07 
________________________________________________________________________________ 
Endereço: PRAÇA ANTONIO MALATO Nº. 30, CENTRO 
________________________________________________________________________________ 
CEP: 68.830-000 
________________________________________________________________________________ 
Cidade: Ponta de Pedras-PA 
________________________________________________________________________________ 
E-mail: camara.pontadepedras@gmail.com   
________________________________________________________________________________ 
 
2. Do Objeto 

2.1 Contratação de empresa (s) especializada (s) para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL) PARA ABASTECIMENTO E 
MANUTENÇÃO DOS CARROS E EMBARCAÇÕES   MARÍTIMAS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 
DE PEDRAS DE PONTA DE PEDRAS/PA”.  

3. Da Justificativa 

3.1.  A Câmara Municipal de Ponta de Pedras com o intuito de atender aos seus Departamentos e 
considerando que a Administração dispõe pouco saldo contratual do objeto em comento para 
atender a demandas dos Fundos e Secretarias Municipais. 

3.2. Considerando as justificativas apresentadas nas solicitações encaminhadas pelas Secretarias 
Municipais, e ainda, considerando a necessidade premente da Administração Pública dá 
continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição 
Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. 
 

3.3. Além disso, considera-se ainda: 
 

3.4. Câmara Municipal de Ponta de Pedras: 
3.4.1. O presente processo administrativo de compra justifica-se pela necessidade de 

aquisição do objeto a ser licitado para que não haja descontinuidade dos serviços 
essenciais prestados por esta Câmara Municipal de Ponta de Pedras. 
 

3.4.2. A eminente aquisição faz-se necessária para garantir o atendimento de necessidades 
decorrentes das ações realizadas por essa Câmara Municipal, as quantidades 
relacionadas visam à manutenção dos serviços respectivos durante o período de 12 
(doze) meses, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de 
requisições por falta de materiais nos estoques, pelo que o registro de preços se mostra 
como a ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao controle regular dos 
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gastos orçamentários durante o exercício. A empresa a ser contratada deverá possuir e 
manter, durante o contrato a ser firmado, ponto de venda para o abastecimento 
localizados nas proximidades da CÂMARA MUNICIPAL. 

 
4. Detalhamento do Objeto 

4.1. DEMANDAS GERAL 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 

1 DIESEL COMUM   18000,000 LITRO        

 

Especificação : Combustível comum, conforme Norma CNPQ. 

   
  
5. Do Fundamento Legal 
5.1 A contratação poderá ser amparada na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, da 
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
 

6. Do Prazo de Vigência 
6.1. A validade da ata de registro de preços deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. 
 

7. Das Obrigações da Contratada 
7.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência; 
7.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 
7.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou 

indiretamente aplicável ao objeto deste termo de referência; 
7.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, 
isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais 
reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto; 

7.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste 
Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da 
CONTRATADA; 

7.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de 
Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de 
acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A 
inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

7.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE; 
7.8. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da CONTRATANTE; 



ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 34.917.229/0001-07 PRAÇA ANTONIO MALATO Nº. 30, CENTRO, CEP: 68830-000 PONTA DE PEDRAS-PA 

E-mail: camara.pontadepedras@gmail.com     

  26 
 

7.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à 
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 

7.10. Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

7.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos 
órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de 
características, ainda que dentro do prazo de validade; 

7.12. Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência estabelecidos pela 
CONTRATANTE. 
 

8. Obrigações da Contratante 
8.1. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 
8.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste termo de referência; 
8.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 
8.4. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais 

onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em 
outros horários constantes em acordos firmados entre as partes. 
 

9. Da Fiscalização 
9.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do contrato 

designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 
8.666/93. 
 

10. Prazo e Local de Entrega 
10.1. O combustível será entregue no Posto de Abastecimento indicado pela contratada, com entrega 

imediata parcelada e continua mediante a apresentação de Requisições. 
 

11. Rescisão Contratual 
11.1. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 

da Lei Federal 8.666/93; 
11.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE; 
 

12. Penalidades e Multas 
12.1. Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, erro na execução, 

execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais. 

12.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens solicitados, em caso de recusa 
injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, e na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
que regem a matéria. 
 

13. Reajustes de Preços: 
13.1. Os preços pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do mesmo, 

desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, tomando como 
base de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos no inciso II “d” 
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do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais 
legislações aplicáveis. 

13.2. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de início da 
vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do 
pedido juntamente com a assessoria jurídica. 

13.3. Sempre que houver alteração nos preços dos produtos, seja motivada por elevação do preço para os 
fabricantes/fornecedores, por redução ou por simples promoção temporária, essa alteração será 
registrada por simples apostila no verso deste contrato. 
 

14. Declaração do Solicitante 
Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei no 8.666/93 e suas alterações em vigor. 

 

Ponta de Pedra/PA, 27 de janeiro de 2022. 

 

JOSÉ MIGUEL FERREIRA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal 
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