
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Administração
TERMO  DE  REFERÊNCIA  PARA  CONTRATAÇÃO  DE  PESSOA  JURÍDICA 
ESPECIALIZADA  PARA  FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEIS  PARA 
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1.  O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que nortearão a 
Licitação  para  contratação  de  empresa  especializada  para  o  fornecimento  parcelado  de 
combustíveis (gasolina comum, de óleo diesel BS 500 (comum) e óleo diesel BS 10), conforme 
especificações  e  quantidades  discriminadas  neste  Termo  de  Referência,  destinados  ao 
abastecimento direto da frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município de São Gabriel 
da Palha, bem como o abastecimento de veículos e máquinas a serviço da Prefeitura, além dos 
casos cedidos e/ou à disposição do Município.

2. JUSTIFICATIVA DO OBJETO
2.1. Problemas diagnosticados:
a) Necessidade de abastecimento constante dos veículos;
b) Necessidade de segurança para os motoristas;
c) Muitas viagens, o que demanda alto consumo de combustível.

2.2. Motivos que demonstram a necessidade de contratação:
A  contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  combustíveis  deve-se  à 
necessidade de abastecimento dos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de São Gabriel 
da  Palha,  com a  finalidade  de  promover  a  otimização  e  homogeneização  do  abastecimento 
contínuo e ininterrupto da frota de veículos e máquinas a serviço da Administração Municipal,  
diariamente, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, de acordo com a 
necessidade.

2.3. Justificativa e demonstração do interesse público pela contratação:
Diante  do  exposto,  resta  evidenciado  o  interesse  público  da  efetividade  da  contratação,  que 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por esta administração. O interesse público na contratação 
será alcançado quando as Unidades Administrativas puderem contar com veículos adequados, 
disponíveis,  com  combustível  suficiente  para  cumprir  os  objetivos  institucionais,  além  de 
melhorar atendimento e proporcionar economicidade/rapidez nas ações realizadas. 

2.3.1 A quantidade de combustíveis a ser adquirida será estimada (baseada no consumo do ano 
de  2019/2020),  considerando  que  a  frota  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Gabriel  da  Palha 
consiste em veículos a gasolina e a diesel BS 500 e BS 10; e, máquinas a Diesel BS 500 e BS 10,  
acrescendo um percentual de aumento de 10% no consumo.

2.4. Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação:
- Melhoria na vida útil do veículo;
- Disponibilidade de veículos aos cidadãos;
- Melhoria na segurança dos motoristas e veículos;
- Melhoria no atendimento ao cidadão.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação para a execução dos serviços de fornecimento de combustíveis, objeto deste 
Termo de Referência, esta fundamentada com base na Lei N.º 8.666/93 e  Lei N.º 10.520, de 17 
de julho de 2002, que Institui a modalidade de Licitação denominada Pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns e dá outras providências e demais legislação pertinente.
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4. DO VÍNCULO
4.1.  Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício 
com  a  CONTRATANTE,  correndo  por  conta  exclusiva  da  primeira  todas  as  obrigações 
decorrentes  da  legislação  trabalhista,  previdenciária,  fiscal  e  comercial,  as  quais  se  obriga  a 
saldar na época devida.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5.1. A licitante vencedora deverá fornecer os combustíveis em seu próprio estabelecimento,  na 
sede deste município, mediante a apresentação de requisição, em duas vias, assinada por servidor 
responsável, autorizado por Secretário Municipal, especificando a marca e modelo do veículo, 
placa, quantidade de combustível,  nome do condutor do veículo e campo para introdução do 
nome e assinatura do servidor autorizado pela Administração Municipal para efetuar a requisição 
e pelo condutor do veículo no posto.
5.2.  Os combustíveis deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades de cada Unidade 
Administrativa, em Posto de Abastecimento da Contratada.
5.3. Após o preenchimento da requisição e assinatura, no ato do abastecimento, a Contratada 
ficará com a requisição de abastecimento, sendo devolvida acompanhado de relatório quinzenal à 
Unidade Administrativa requisitante, para posterior prestação de contas.

5.4. Do Preço de Referência:
5.4.1. O valor  de  referência  de  mercado,  concernente  ao  fornecimento  de  combustível, 
objeto  dessa  Licitação,  será  baseado  no  preço  médio  de  referência
mensal divulgado pela Agência Nacional de Petróleo – ANP no Município de Colatina-ES, 
que  deverá  ser  aplicado  sobre  o  Preço  Médio  de  Referência  mensal  divulgado  pela  ANP 
(Referência: Município de Colatina-ES).
5.4.2. Considerando que a ANP- Agência Nacional de Petróleo, não divulga os preços praticados 
no  município  de  São  Gabriel  da  Palha-ES,  será  utilizado  como  referência  o  Município  de 
Colatina, por ter o trajeto mais próximo dentre os municípios com preços de referência mensais 
divulgados. Caso a ANP reduza, amplie ou altere a abrangência geográfica da pesquisa, durante 
a contratação, será considerado o município, dentre os divulgados, com menor trajeto partindo do 
Município de São Gabriel da Palha-ES.

Os reajustes após a confecção do contrato serão com base nas alterações da tabela da ANP-
Agência Nacional de Petrôleo, devendo ser realizado através de simples apostilamento.

6. DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS
6.1.  As  quantidades  e  descrição  dos  combustíveis  estão  descriminadas  nas  Solicitações  de 
Compras anexas a este Termo de Referência, identificados por Unidade Administrativa.

ITE
M

DESCRIÇÃO QUANT UND

PREÇO 
UNITÁRIO 

MÉDIO 
ANP

PREÇO TOTAL 

1 Gasolina Comum 480.722 LITRO R$ 0,00* R$ 000,00
2 Óleo Diesel BS 500 (comum) 287.300 LITRO R$ 0,00* R$ 000,00
3 Óleo Diesel BS 10 550.400 LITRO R$ 0,00* R$ 000,00

PERCENTUAL DE DESCONTO 0,00%**
VALOR TOTAL ESTIMADO R$  000,00
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a) *Preço unitário médio ANP (Referência: Município de Colatina-ES), no mês da publicação do 
edital licitatório.
b) **A  proposta  comercial  deverá  ser  apresentada  na  forma  de
PERCENTUAL  DE  DESCONTO,  em  relação  ao  preço  de  referência
do mês da publicação do edital  licitatório,  pela Agência Nacional de Petróleo – ANP para o 
consumidor no Município de Colatina –ES.
c) ** O PERCENTUAL DE DESCONTO mínimo admitido deverá ser 1(um) por cento,

6.1.1. QUANTITATIVO DE LITROS/SECRETARIA

SECRETARIA
Fonte 

Recurso
Gasolina 
Comum

Óleo Diesel 
BS 500 

(comum)

Óleo 
Diesel BS 

10

TOTAL -

7. INFORMAÇÕES  INDISPENSÁVEIS  À  ELABORAÇÃO  DAS  PROPOSTAS, 
SEJA DO PONTO DE VISTA TÉCNICO, SEJA DO PONTO DE VISTA DO PREÇO
7.1. As propostas de preços deverão ser elaboradas com a observância dos seguintes requisitos: 

d) No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas administrativas, o lucro e 
demais insumos necessários à sua composição;

e) As planilhas de composição de custo e formação de preços deverão ser, tanto quanto 
possível, similares às constantes do Edital de Licitação e seus anexos;

f) Na  planilha,  conter  a  descrição  dos  itens  cotados,  o  preço  unitário  e  o  total,  em 
algarismos e por extenso; 

g) A data de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
h) Os dados da pessoa jurídica, tais como CNPJ, endereço, banco, conta corrente e agência 

para débito de pagamentos futuros; 
i) Consonância  com  as  exigências  deste  Termo  de  Referência  e  do  instrumento 

convocatório que permeará o certame em questão;
j) A demanda quantificada neste Termo de Referência  será estimada e,  por isso, poderá 

variar ao longo da execução do contrato. Se a variação influir no valor mensal fixo do 
contrato, deverá ser feita repactuação baseada em cálculos e demonstrações analíticas.

k) Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de maior desconto por 
item;
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l) Não  serão  aceitas  propostas  com  oferta  de  vantagens  não  previstas  neste  Termo  de 

Referência ou no Edital de Licitação.
8.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1.  O prazo de vigência  do contrato será fixado a partir  da data  da sua assinatura e terá  a 
duração de 12 (doze) meses, obedecendo a lei 8.666/93.

9. DOS PRODUTOS, QUANTIDADE ESTIMADA E DO VALOR EM (R$)
9.1. A  quantidade  dos  combustíveis  foi  apurada  por  estimativa  de  consumo  globalizada, 
abrangendo todas as Unidades Administrativas,  tendo com base o consumo anterior  de cada 
Unidade demandante, considerando período similar, com acréscimo relacionado à aquisição de 
novos veículos, máquinas e ampliação dos serviços a serem executados; 

10. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO FORNECIMENTO
10.1. A Contratada deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo máximo de até 3 
(três)  dias  da  data  da  publicação do extrato  contratual  no Diário  Oficial  dos  Municípios  do 
Estado do Espírito Santo.

11. DA AMOSTRA
11.1. A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha poderá exigir em qualquer momento que a 
CONTRATADA efetue teste do combustível,  para verificação da compatibilidade do mesmo 
com o padrão exigido pela Agência Nacional de Petróleo.

12. DO PAGAMENTO 
12.1. Pela perfeita e completa execução do objeto do respectivo Contrato resultante deste Termo 
de  Referência,  a  Prefeitura  Municipal  procederá  com o  pagamento,  única  e  exclusivamente 
através de ordem bancária depositada em Conta Corrente da Contratada, sendo que a empresa 
deverá  indicar  o  Banco,  a  Agência  bancária  e  o  número da  Conta  Corrente  para  o referido 
pagamento, no ato da assinatura do Contrato. 
12.2. A  empresa  contratada  apresentará  a  cada  Unidade  Administrativa  requisitante  a  Nota 
Fiscal/Fatura do combustível fornecido, bem como as seguintes Certidões: Negativa de Débitos - 
CND  do  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  –  CRF,  Negativa  de  Débitos  relativos  às 
Contribuições  Previdenciárias  -  INSS, Negativa de Débitos relativos  ao TST  e Negativa  de 
Débitos relativos aos Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União,  junto à Fazenda Pública 
Federal, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas e validadas pelo Fiscal do Contrato e, 
quando  couber,  os  comprovantes  de  recolhimento  dos  tributos  e  contribuições  unificados  - 
SIMPLES NACIONAL.
12.3. A data base para cálculo do desconto, será a data da emissão da Nota Fiscal, tem como base 
a relatório mensal da ANP.
12.4.  O  Fiscal  do  Contrato  deverá  atestar  que  a  planilha  apresentada  pelo  fornecedor  no 
requerimento de pagamento está com os valores  condizentes com os valores apresentados da 
Tabelo ANP no mês de pagamento.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. Os recursos necessários para fazer face às despesas do presente objeto correrão por conta 
de  dotações  orçamentárias  próprias,  ficando  o  pagamento  sob  a  responsabilidade  de  cada 
Unidade Administrativa, conforme descrito abaixo.
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SECRETARIA Fonte Recurso

14. PROCEDIMENTOS  DE  FISCALIZAÇÃO  E  GERENCIAMENTO  DO 
CONTRATO 
14.1.  O  relatório  mensal  deverá  acompanhar  as  Notas  Fiscais/Faturas  de  cobrança  dos 
combustíveis  fornecidos  para  conferência  pelo  Fiscal  do  Contrato  com os  comprovantes  de 
abastecimento entregues aos condutores.
14.2.  As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada 
para correção e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem 
entre a data da devolução e a da reapresentação.
14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 
acompanhamento, fiscalização e gerenciamento do contrato deverão ser solicitadas ao Secretário 
Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
14.4.  A CONTRATANTE deverá acompanhar,  fiscalizar,  comprovar e relatar,  por escrito,  as 
eventuais  irregularidades  na  execução  dos  serviços,  por  estarem  em  desacordo  com  o 
especificado  neste  Termo  de  Referência  e  Edital  licitatório,  através  do  Fiscal  de  Contrato, 
atendendo aos requisitos da Instrução Normativa de nº. 020/2012  . Os atos de designação dos 
fiscais de contrato serão efetivados após a homologação do certame.
14.5. Em caso de aquisição de novos veículos e transferência de veículos para outras Unidades 
Administrativas, não é necessário novo aditivo contratual, conforme legislação vigente.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Caberá à Contratada:

a) Abastecimento  contínuo  e  ininterrupto  da  frota  de  veículos  e  máquinas  a  serviço  da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha;

b) Providenciar  a  imediata  correção  das  divergências  apontadas  pela  Administração 
Municipal quanto ao fornecimento dos combustíveis contratados;

c) Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
transporte resultantes da execução do contrato;

e) Responder pelos danos causados diretamente a Administração Municipal ou a terceiros, 
decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela contratante;
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f) A Empresa Contratada deverá fornecer os combustíveis dentro das especificações das 

normas da Agência Nacional de Petróleo - ANP e INMETRO;
g) Não  será  aceito  em  hipótese  alguma,  produtos  adulterados  ou  fora  das  qualidades 

exigidas em lei.
h) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração Municipal poderá:

-  Em  caso  de  especificação  do  produto,  rejeitá-lo  no  todo  ou  em  parte,  determinando  sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
- Na hipótese de substituição do produto, a Contratada deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de três dias, contados da notificação, por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 
- Em caso de diferença de quantidade do produto ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
- Na hipótese de complementação do produto, a Contratada deverá fazê-lo em conformidade com 
a indicação do Contratante, no prazo máximo de três dias, contados da notificação, por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Caberá à Contratante:

a) Oferecer  todas  as  informações  necessárias  para  que  a  contratada  possa  fornecer  os 
combustíveis dentro das especificações técnicas recomendadas;

b) Efetuar  o  pagamento,  mensalmente,  das  Notas  Fiscais/Faturas  correspondentes  aos 
combustíveis  fornecidos,  no  prazo  máximo  de  até  10  (dez)  dias  do  recebimento  das 
mesmas,  após  devidamente  atestadas  por  servidor  de  cada  Unidade  Administrativa, 
devidamente indicado através de Portaria;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.

17. DEFINIÇÃO DE COMO O OBJETO ATENDERÁ AO INTERESSE PÚBLICO 
17.1.  O  objeto  atenderá  ao  interesse  público  na  medida  em  que  serão  necessários  os 
abastecimentos dos veículos e das máquinas pesadas para o cumprimento de suas obrigações 
junto aos munícipes.

18. PENALIDADES
18.1. A empresa  CONTRATADA deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas 
para prestação de serviços, objeto desta Licitação, sujeitando-se as penalidades constantes nos 
artigos 86 e 87 da lei 8.666/93 e suas alterações.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1.  Nenhuma  indenização  será  devida  às  licitantes  por  apresentarem  documentação  e/ou 
elaborarem proposta relativa ao presente Termo de Referência.
19.2.  O  objeto  de  licitação  poderá  sofrer  acréscimos  ou  supressões,  conforme  previsto  no 
Parágrafo 1.º do Art. 65 da Lei N.º 8.666/93, atualizada.
19.3. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias,  
estará sujeita às penalidades previstas em lei.
19.4.  Os casos omissos  e as  dúvidas  suscitadas  serão dirimidos  pelo Pregoeiro  e  Equipe de 
Apoio.

 São Gabriel da Palha, ___ de janeiro de 2021.
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