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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO   

1.1. Contratação de Empresa Especializada para aquisição e abastecimento de combustível de aviação, 

(Gasolina – AVGAS), para o Serviço de Monitoramento Aéreo e Transporte da Estância Ecológica Sesc 

Pantanal, para fornecimento no Aeródromo do Hotel Sesc Porto Cercado, localizado no km 42 da Rodovia MT-

370 que liga Poconé a Porto Cercado, no município de Poconé/MT, com entrega fracionada em 02 (dois) lotes 

de 5000 (Cinco Mil) litros, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quadro a seguir: 

COMBUSTÍVEL LITROS 

Gasolina de Aviação (AVGAS) 10.000 

 

 2.  JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente contratação visa o fornecimento de combustível de aviação, Gasolina (AVGAS), a ser utilizado 

no abastecimento da aeronave da EESP, visando à continuidade dos serviços prestados pela Seção de 

Transportes e Serviços, através da unidade aérea, tendo em vista que o presente objeto é condição obrigatória 

para a garantia das operações aéreas realizadas junto à RPPN e demais unidades (HSPC e SSA), quando 

solicitados. 

3.   DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta dos recursos previstos em dotação orçamentária 

própria, sob a rubrica BASE-20/0046 - MONITORAMENTO E TRANSPORTE AÉREO_RPPN.   

4.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A empresa vencedora será a responsável pelo recolhimento de todos os tributos diretos e indiretos 

incidentes sobre a operação, transporte até o local da entrega, qualidade e segurança do combustível ofertado, 

assim como pela adequação deste às exigências do instrumento convocatório. O combustível 

fornecido deverá ser de boa qualidade, atendendo aos rígidos padrões da Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) e da Agência Nacional de Petróleo (ANP), visando, sobretudo a segurança de 

voo e aeronavegabilidade da aeronave. 

5.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data de liquidação da Nota Fiscal, após o 

recebimento definitivo do produto e aprovados os termos da Nota Fiscal. 

5.2. O pagamento da Nota Fiscal, fica condicionado aos critérios de recebimento previstos na Ordem de 

Compra. 

5.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente mantida pelo FORNECEDOR em uma 

agência do Banco do Brasil ou em outro banco/agência/conta indicado pelo FORNECEDOR, não sendo 

admitida cobrança por meio de boleto bancário, ficando sua liberação condicionada à total observância da 

Ordem de Compra.  

6. ENTREGA DO PRODUTO 

6.1- A empresa vencedora obriga-se a efetuar a entrega do produto objeto do presente Termo de Referência 

no Aeródromo do Hotel Sesc Porto Cercado, localizado no km 42 da Rodovia MT-370 que liga Poconé a Porto 

Cercado, no município de Poconé/MT, de acordo com a programação e a necessidade informada pelo 

CONTRATANTE, fracionada em 02 (dois) lotes de 5000 (Cinco Mil) litros, de forma que não seja excedida a 

capacidade do tanque de armazenamento, que é de 6000 (Seis Mil) litros.  

6.2- As quantidades previstas no Termo de Referência, são decorrentes da experiência de consumo anual, 

não havendo, portanto, garantia de que o consumo real a ser praticado ocorra nesses termos, pois tratam-se, 

ratifique-se, de estimativas. 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1 – O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo ser 

prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, pelo prazo total máximo de 60 (sessenta) meses. 
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