
 

ANEXO IV 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL 
 

1. DO OBJETO 

Aquisição de combustíveis a serem utilizados no funcionamento de veículos e equipamentos 
movidos a combustão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 
 

1.1.  

ITEM 
 

DESCRIÇÃO UNID. 
Medida 

Quant. PESQUISA DE PREÇOS 
PRELIMINARES  

UNITÁRIO GLOBAL 

01 Gasolina Comum Litros 12.000   

02 Óleo Diesel S-10 Litros  30.000   

 

1.2. OS produtos devem seguir todos os critérios de armazenamento, transporte e 

descarregamento constantes nas normas regulamentadoras especiais, “ABNT, ANP, MR 020 e 

outras normas regulamentadoras especificas. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de assinatura do 

contrato, sendo possível sua prorrogação por mais 12 meses até o limite máximo de 60 

(sessenta) meses. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA COMPRA 

2.1.  A aquisição dos produtos, constantes no item 1.1 se fundamentam no cumprimento das 

atividades institucionais do SESC, correlacionadas as normas internas de compras e 

funcionamento dos equipamentos movidos a combustão. 

2.1. O quantitativo pretendido para esta contratação foi apurado através de controles 

internos de abastecimento e consumo dos produtos. 

2.2. A contratação ora pretendida deverá ser processada no sistema de registro de preços 

com base nos indicadores fornecidos pela ANP 
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3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

3.1. O prazo de entrega dos produtos é de 05 dias, contados da data de envio da ordem de 

compra. 

Os produtos serão entregues na unidade do Polo Socioambiental Sesc Pantanal 

denominada de: Parque Sesc Serra Azul situado a 180 KM de Cuiabá indo pela: Rodovia MT 

351 (Estrada do Manso) 20 km (terra) depois do Distrito Vila Bom Jardim - Rodovia Nobres, 

Marzagão, MT 241 KM 70 – Rosário Oeste/MT. 

 

3.2. A entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato pelo fone (65) 3688 2072/2014 

e descarregados no endereço acima até as 11:00 horas de terça a domingo. 

3.3. O veículo, responsável pelo transporte, deverá ser adaptado com bomba específica para 

descarregar os produtos em tanque aéreo conforme fotos anexas no item “14”. 

3.4. As entregas serão fracionadas e entregues nos quantitativos abaixo, conforme ordens 

de compras emitidas, sendo de: 

Descrição dos produtos Quantidades:  

mínima máxima 

01 Gasolina Comum 2000 LT 5000 LT 

02 Óleo Diesel S-10 2000LT 5000 LT 

3.5. Os produtos acima serão solicitados de forma fracionada com intervalos mínimos de 120 

dias e máximo de 240 dias. 

3.6. Os produtos poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações 

técnicas estabelecidas pelas normas regulamentadoras vigentes no país.  

3.7. Em caso de inconsistência nos produtos o contratado deverá substituí-los no prazo 

máximo de 02 (dois) dias uteis, a contar da notificação do contratante, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

3.7.1. Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, o contratado será notificado com a possibilidade de rescisão do contrato 

vigente. 

3.8. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 
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4.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato e seus anexos; 

4.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos. 

4.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas nos produtos fornecido. 

4.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

representante especialmente designado; 

4.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no contrato e seus anexos; 

4.2. O SESC não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 

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

subordinados. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no contrato, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto. 

5.1.1. efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos produtos. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Todos os custos e despesas decorrente de subcontratação é de responsabilidade total 

do contratado. 

6.2. Caso o frete/delivery seja realizado por terceiro, permanece a responsabilidade integral 

da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.1. Será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos nesta contratação e que sejam mantidas a integridade das cláusulas e condições 

constantes no contrato original. 
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8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1. Será designado, pelo contratante, um ou mais representantes e seus respectivos 

substitutos para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos com direitos de realizar testes 

de qualidade do produto e vistoria dos componentes de segurança obrigatório no veículo de 

entrega. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade do SESC ou de seus agentes e prepostos. 

8.3. O representante do SESC anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como os dados do veículo e de seu 

condutor. 

9. DO PAGAMENTO 

9.1 O Pagamento será feito através de Boleto Bancário ou ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, em nome do fornecedor, com 
vencimento igual ou superior a 07 dias úteis contando da data de recebimento dos produtos.  
  

9.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o contratante atestar 

o recebimento dos produtos constantes no documento fiscal. 

9.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal.  

10. DO REAJUSTE  

10.1. Os reajustes subsequentes serão recalculados sob a tabela da ANP, onde será 

considerado o preço médio de cada item divulgado na tabela constante na página inicial do site 

http://www.preco.anp.gov.br  ou link direto do site 

https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Municipio.asp  , sendo referência o Estado 

de Mato Grosso, município Cuiabá.  

10.2. A cada pedido, o preço será atualizado aplicando-se sempre o percentual de desconto 

ofertado nesta licitação, sobre o preço médio na forma do item anterior. 

10.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

10.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As penalidades serão estabelecidas e dosadas no instrumento convocatório, 

notadamente nas cláusulas contratuais, sendo que o inadimplemento total ou parcial das 

http://www.preco.anp.gov.br/
https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Municipio.asp
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obrigações contratuais assumidas dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o 

contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no 

contrato, inclusive suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESC por razão não 

superior a 2 (dois) anos. 

12. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

12.1. OS participantes deverão estar em dias com todos os documentos fiscais, tributários e 

sem restrições nos órgãos ambientais correlacionados a distribuição e comercialização dos 

produtos. 

12.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

12.3. Em caso de empate das propostas o desempate será por: 

12.3.1. Realinhamento do preço global por qualquer um dos participantes, desde que esteja 

presente os respectivos representantes das propostas. 

12.3.2. Consoante ausência deu qualquer um dos representantes, no ato da abertura das 

propostas, será designado como ganhador o fornecedor com domínio fiscal no estado de Mato 

Grosso ou com maior tempo de operação com os produtos requisitados. 

 

13. Folha 06 (Fotos dos tanques de armazenamento dos produtos) 

 
 

 
 

 
 
 



                                                     Termo de Referência – Aquisições. 
____________________________________________________________________________ 
 

Página 6 de 6 
 

 
 
 

 
 


