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PROJETO BÁSrcO

Oí . OBJETO

1.1 - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda, de
combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-í0), para abastecimento da frota de
veículos das Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Trabalho e
Cidadania do MunicÍpio de Alto Alegre do Pindaré, que disponha de pelo menos I
(um) posto de abastecimento, com sede a pelo ao menos 40km de distância da sede
do Município, e que funcione diariamente,24h por dia.

02 - JUSTIFICATIVA

2.1 - O transporte de recursos humanos e de materiais é inerente a competência
lnstitucional dos Órgãos da Municipalidade, em atividades como transporte de enfermos,
equipe administrativa, fiscalização, transporte de alunos da rede pública de ensino e etc. E,
para tanto, toma-se imprescindível abastecer os veículos automotores para o seu
funcionamento.

03 - DETALHAÍI|ENTO DO PROJETOTDESCRTçÃO DO FORNECTMENTO

ffi O valor global estimado desta licitação para 12 (doze) meses e de R$

Levando-se em consideração o quantitativo dos veículos e os setores a/glps vinculados,
estima-se que o consumo se dará conforme abaixo: 

f

lTEM DESCRTMTNAçÃO UNO aTD (12 MESES) DESGONTO O/O

VALOR
UNlTÁRlo

R3

VALOR
TOTAL

R$
01

DIESEL S-10 LT 88.000
02

GASOLINA COMUM LT 58.520

SETOR

COMBUSTIVEL / QTD DE
LITROS

DIESEL -
s10

GASOLINA
COMUM

Secretaria Municipal de Saúde 72.600 44.000
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e

Cidadania 15.400 14.520
TOTAL GERAL DE LTS 88.000 58.520
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04. DO FORNECIiIENTO DO OBJETO

4.1 - O combustível deverá ser fomecido de forma parcelada e contínua no estabelecimento
da Contratada, mediante apresentação em 02 (duas) vias do documento dê requisição,
preenchido com a(s) especificaçôes e quantidade(s) do(s) produtos(s) solicitado(s) e
devidamente assinado, sobre carimbo, pelo Gestor Municipal, ficando a primeira via em
poder da Contratada e a segunda via em poder da Contratantê, devidamente assinada,
sobre carimbo, pela Contratada no ato do âbastecimento.
4.2. Fica vedado o substabelecimento para abastecimento.
4.3. O fomecimento terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

05 - Do REÀ'USTAITIENTO DOS PREçOS DOS COITIBUSTÍVE§

5.1 . Somente sêrâo repassados à CONTRATANTE os reajustes oficiais autorizados pela

ANP e após levantamento e divulgação oÍicial dos preços para o Maranhão'

06 - DO PAGAIIIENTO

6.1 - A ContÍatada apresentiará mensalmente à Contratante as Notas Fiscais para o ato de

atesto, liquidação e pagamento do produto fomecido, âcompanhadas das primeiras vias de

requisição de abastecimento emitidas pela Municipalidade.
6.2 - o pagamento dos combustíveis Íomecidos será eÍetuado, por meio de ordem bancária
emitida em nome da contratada, para crédito na conta conentê por ele indicada, uma vez

satisfeitas as condiçôes estabelecídas no Contrato.
6.3 - A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo as respectivas quantidades do produto

fomecido, com preço unitário e preço total, deduzidos o desconto aplicado no prsço
máximO da Tabela de Preço da ANP, correspondente a semana do faturamento, contendo

ainda o endereço do local dê entrega, devendo, ainda ter no verso, o atesto do recebimento

dos produtos e anêxo a impressão das tabelas disponíveis no site da ANP

(hiiic:,'iwvrw. an p. qcv. trr'o reco) que comprove as referências.
à/ - A pMAAp terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para efetuar o pagamento, contado da

data de recebimento da Nota Fiscal, desde que não haja fator impeditivo provocado pela

Contratada.
6.5 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendente de liquidação

de obrigações em virtude de penalidades impostas por inadimplência contratual. li,lt/,
ry

07 . DA PROPOSTA DO LIC'TAI.ITE

seouintes:
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7 .2 - O precro médio de bomba conesponde a mádia dos preços de combustíveis prâticados
na cidade de Santa lnês/MA, tendo em vista que a referida Tabela não contempla um
levantamênto de preços para o município de Alto Alegre do Pindaré/MA, sendo assim
aquela a cidade mais próxima desta Municipalidade. No momento êm quê a ANP relacionar
a cidade de Aho Alegre do Pindaré, esta passará a ser o novo parâmetro para Íins do
Contrato rêsuttente desta Licitação. No entanto caso a Tabela passe também a não
relacionar a cidade de Santa lnês /MA, deveÉ ser utilizada como parâmetro a cidade mais
próxima a Alto Alegre do Pindaré/MA que se encrntrar na relação.
7.3 - Será considerado para êfeito da contrataçáo o percentual de desconto sobre o preço

médio de bomba que conesponder ao preço ofertado pela licitante vencedora, após a fase
de lances eiou negociação com o Pregoeiro, sendo que o percentual não deve ultrapassar
duas casas decimais (X,XX%).
7.4 - Nos preços e nos percentuais de desmnto ofertedos deverão já estar considerados e
inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do fomecimento de

combustíveis automotivos e, ainda, deduzidos quaisquer outros descontos que venham a

ser concedidos.

08 . DA QUALIFICAÇÃO TÉCNrcA

A) ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público

ou privado comprovando que o licitante presta ou prestou seÍviços compatíveis com o objeto

deste Termo de ReÍerência, acompanhado das respectivas notas Íiscais, comprovando
assim a realização dos serviços;
B) Declaração de que não empÍega menores de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou inóalubre ê nem mênores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na

conãição de aprendiz, a partir de quatozê anos, de conformidade com o disposto no aÍ1.27,

inciso V da Lei no 8.666/93;
c) Alvará de Funcionamento da Licitanie, emitido pela PreÍeitura Municipal de Alto

Alegre do Pindaré;
D) Documento de Autorização para Funcionamento, emitido pela Agênciâ Nacional do

Petróleo;

Itêm Descriminação UND QDT
PÍêço máximo dê

bomba (R3)

PeÍcentual de
desconto sobÍe o
prêço máximo de

bomba (%)

Sub-total (R$)

01 DIESEL S-10 Litro 88.000 R$ x,sx
Ex: x,xx%o

o2 GASOLINA COMUM Litro 58.520 RS x,ux
VALOR TOTAL GLOBAL R'

*
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09 - oAs oBRTGAçÕES

9.í - DAS OBRIGAçÕES DACONTRATANTE:

9.1.1 - Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTMTADA, após o
cumprimento das formalidades legais.

9.1,2 - Exercer fiscalização sobre o cumprimento das obrigações pactuadas entÍê as partês;

9.1 .3 - Realizará a fiscalização e o ammpanhamento do cumprimento deste contrato,
onde poderá fazer anotações e registros de todas as ocorrências, dêterminando o
que for necessário à regularização dos problemas observado;

9.2 - DAS OBR|GAÇÔES DA CONTRATATTA:
9.2.1 Observar a tâbela da ANP (Agência Nacional do Petróleo) relativamente à
variação dos preços médios dos combustíveis, bem como aprêsentar as planilhas dê custos
elaboradas com a finalidade de parametrizar o preço de venda dos produtos, sempre que
solicitado pelo Contratante;

9.2.2 - Fornecer os combustíveis sêmpre que solicitado, no período diurno e noturno;

9.2.3 - Manter, no ponto de abastecimento, pessoal e equipamentos suficientes para o
atendimento, bombas de óleo diesel, e gasolina comum;

9.2.4 - Abastecer os veículos, que mmpóe ou que venham a compor a frota da
Fazenda da Esperança, com produtos de primeira qualidade;

9.2.5 - Efetivar o Íornecimento mediante a apresentaçâo de requisição especifica
(autorização para abastecimento), em duas vias, expedida pela Fazenda da Esperança;

9.2.6 - Autorizaçôos para comercialização de combustíveis emitida pela Agência
Nacional de Petróleo.

9.2.7 - Fornecer combustível quê atênda a especificação técnica ex§ida pela Agência
Nacional de Pekóleo - ANP - www.anp.gov.br/prems/abert.asp.

9.2.8 - A empresa deverá manter as condições de participação no período que êstiver lt
atendendo a Contratante. 

fr
9.2.9 - O combustível fomecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações
estabelecidas neste Termo de Referência. A inobservância dêstas condiçôes implicará
recusa do objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da CONTRATADA
inadimplente.

?k
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10. DA PREFERÊNCiA PELA LIC]TAÇÃO NA MODALIDAT}E PRESENCIAL

í 0.1 - Em que pesê as medidas de isolamento social em todo Estado, a referida
contratação não tem como ser realizada na modalidade eletrônica, conforme abaixo
justiÍicado.

10.2 - Neste sentido, entêndendo a importância e a necessidade dos objetos, insta frisar
que no Município de Alto Alêgre do Pindaré só existem três Empresas aptâs â fomecer
combustível, sendo que de acordo com o histórico de licitações ocoridas no âmbito do
Município no úhimo triênio, somente 02 (duas) destas Empresas vem participando, sendo
que uma delas solicitou a rescisão dos contratos que possuía com o poder público.

10.3 - Desta feita, atrelado a consideração acima, cumpre frisar que é necessária a
contratação de um posto de combustível no âmbito tenitorial do Município, tendo em vista
que a contratação em outro Município traria acréscimos nos custos, causando psuÍzos a
administração pública.

10.4 - Neste sêntido, em que pese o Município está preparado para a realização do pregão
Eletrônico, no âmbito do mêrcado local tal modalidade deverá dificultar a partiãipação, tendo
em vista que nunca antes aplicado no âmbito do município, carecendo de têmpo hábil para
seu efetivo implemento pelas Empresas da região, Íace a necessidade de se garantir
habilitação técnico-operacional dos fomecedores locais.

10.5 - Assim sendo, resta patentê, a priori, a impossibilidade de realização de licitação na
modalidade- Eletrônica pelo Município de Atto Alegre do pindaré para- a contratação de
Postos de combustível, devendo a realízaçáo da contratação de dar na forma presenõial.

10.6 - Faz jus salientar que a modalidadê adotada (pregão presencial) amplia a chance da
pârticipação de empresas, visto que no Município pouquíssimas empresas estão aptas a
participar do Pregão Eletrônico, devido sua aplicação restritiva, fato que diminui o interesse
das mesmas.

10.7 - Por fim, serão tomadas medidas pelo Município de Alto Alegre do pindaré, na qual
em nenhuma hipótese ofenderá o isolamento socíal, posto que as medidas sanitárias
recomendadas pela oMS serão atendidas, senão vejamos: desnecessidade de
comparecimento in loa para aquisição do edital; possibilidade do certificado do cadastro
ser realizado via e-mail: distanciamento mínimo de 2 metros entre participantes que assim
vierem, bem como a obrigatoriedadê em estarem com equipamentos de proteção individual ;7
(luvas, máscaras e álcool em gel), além da sessão ocoÍrer em local amplo e arejado. 

I 
,

10.8 - Logo, todas as medidas sanitárias serão observadâs para que a Administração "
Pública não paralise por tempo indeterminado suas ações que visam exclusivamente
atênder o interesse Público.
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11 - CRONOGRA}/iA DE DESEMBOLSO

11.1 - o cronograma de desembolso será mensal no valor de R$ _, conforme quantitativo

solicitado, nos termos da alínea'b", inciso XIV do art' 40, da Lei Federal no 8.666/93.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 22 de Novembro de 2021 .

ELZA MARIA DO NASCIMENTO
Secretária Municipal de Social, Trabalho e Cidadania

Secretária lr,Âunicipal de Saúde


