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TERMO DE IIEFER CIA

AI) oI) l)S óo R G ()A NIPCO l)RA Ito
0rgão: Câmara Munic pal de PAtar'é
CNPJ: I 0.2 I 9.2\2/OOO1r -82
Endereço: Av. Anysio Chaves, 1001, Aeroporto Velho.

!1{ereqo eletrônico: https://santarern.pa.les.br/ ; e_mai
CEP: 68.030-290
Cidade: Santarém-PA

llicitacaocms20 l8rOÍr rnail.com

I.LOCALIZA ÇAo DO óRcÃolunr»ADE LICITANTE
e Santarém-CMS encontra-se situada na zona urbana do Município
no bairro Aeroporto Velho, na Avenida Anysio Chaves. n. 1001.

2.1. A Câmara Municipal d
de Santarém, Estado pará.

contatos: (93) 2001-5300, e-mail: licitacaocms20l g@gmail.com.

2.2. santarém é um município brasireiro situado na região do oeste paraense. na meso regiâo
do Baixo Amazonas, na micronegião de santarém. na margem direita do rio 1'apa.lós. na
confluência com o Rio Amazonas, distante cerca de g07km, em linha reta, da capitar rjo
Estado. Numa visão geográfica mais ampla, o município de Santarém enconlra-se situado a
cerca de 800km das metrópoles amazônicas Belém e Marraus
( httns ://cidades.ibse.sov.b rlbrastlloalsanlttt'crll/pa rtoranta)
2.3. A principal via de acesso é a marítirra. em que a duração da viagem entre a capital do
Estado (Belém) e o Municipio gira em torno de 03 (três) dias, num percurso que dura cerca de
836km. outra opção de acesso é a terrestre que no período chuvoso, entre janeiro a.iulho.
apresenta condições desfavoráveis de traflegabilidade. Há também a possibilidade aérea conr
voos regulares, porém. os custos ainda são bastante elevados haja visto a falta de concorrência
de conrpanhias aéreas operando nesta região.

3. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOIi,

Órgão: Câmara Municipal de Santarem - CMS

CNPJ: 1 0.2í 9 20210001 -82

Endereço: Av. Dr. Anysio Chaves, no í00'1, bairro Aeroporto Velho

CEP: 68.030-290

Cidade. Santarém-PA

Fones: (93) 2101 5300

{. ol}.ll.]'ro
4.1 AQUTSTÇ O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE

VEICULOS DE Uso ExcLUSIVo DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM/PA,
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5. JUSTIFTCATIVA
5.1 A Câmara Municipal de Santarém. no sentido de atender suas necessidades precípuas

incorporadas não apenas ent seus atos legisla tivos, necessita que a sua estftltura
administrativa esteja adequada e a sua funcionaridade interna capaz de atender sua nrissâ.

5.2 No desenvolvimento de seu mister existe a necessidade de locomoção em carros oticiais c
para isso de combustível.

5.3 Ainda. os veículos da casa são cedidos aos parlamenrares. confomre a necessidatle
comprovada e a disponibilidade da administração, com o fim de realizar deslocamentos a
locais onde a atuaçào parramentar seja indispensável. A câmara Municipal de santarenr.
dessa forma, tem proporcionado melhores condições para o bom desempenho dos
mandatos dos vereadores da casa. cabe ressaltar aqui, que muitas vezes esses
deslocamentos são de significativa quilometragem, o que gera maior consumo de
combustível.

5'4 A aquisição de combustível está prevista no orçamento da casa. com efeito. é necessário
que seja realizado o competente processo licitatório para aquisição de combustiveis
destinados ao abastecimento da Câmara Municipal de Santarém.

5.5. considerando que o adminislrador público, ao gerir a máquina estatal na busca tla
satisfaçâo do interesse coletivo. se submeter a um Reginre Jurídico-a6nr ir.ristrariyo
marcado pela existência de prerrogativas e sujeições e dotado de princípios logicallentc
concatenados que disciplinam a atuação dos gestores da coisa pública, onde alguns destes
princípios estão expressos exemplificativamente na constituição Federal (artigo 37.
caput), quais sejanr. legalidade, irnpessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
constituindo o que a doutrina denonina de princípios basilares da Administração Pública.

5.6. Ainda sobre a atuação da Administração Pública, a Carta Magna (artigo 37, XXI)
estabeleceu a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e

alienações. Desta forma, no intuito de atribuir às contratações públicas ntaior
transparência e efetividade. a Lei 8.666/93 veio estabelecer normas gerais sobrc o

procedinrento licitatório. às quais o administrador público se encontra adstrito.
5.7. O princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da

probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administraçào
pública, uma vez que a ampla divulgação do certame possibilita o acesso indistinto dc

todos os interessados à licitação e, em consequência, contribui para ampliar o universo clc

propostas.

5.8 . Este princípio assume elevado grau de in.rportância, uma vez que, além de princípio gelal

de Direito Administrativo, também constitui condição de eficácia da própria licitação 1art.

2l.Lei 8.666193) e do contrato administrativo (art. 6l, § único, Lei 8.666193). Verillca-se.

pois. que o princípio da publicidade enseja a realização do controle dos atos

administrativos pelo povo e contribui para efetivação dos demais princípios. tais conto

moralidade e impessoal idade.
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5.9. Da análise da Lei deli

publicidade não se restring
. resta configurado que. no que pese o princ
licação do aviso da licitação, diante da essenci

citaçôes

ir à pub
ipio da

alidade

Nuclco

da divulgação da oco,.ência do certame para a legitirnação dos proce<iimeltos adotados 1a
contratação pública, a disciplina do artigo 2r da Lei g.666193 se reveste de inrportância
ímpar para a efetividade dos princípios que regem a Administração púbrica. Neste sentido.
reforçando a essencialidade da transparência dos atos administrativos para o alcalce de
unra Administração proba e eficiente, alren'ratamos as considerações do presente arrig.
conr as sábias palavras de Colaço Antunes ( 1990, apud AMARAL, 2007. p. I 9): ,,tJnra

Administração opaca infantiliza. uma Administração transparente esclarece e tranquiliza',.
5.t0. A aquisição do objeto será rearizada através de licitação na modalidacle prcur-io

Eletrônico, ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal atraves do
Técnico de Licitações, a realização do certame.

RS 78.444,00

ó,1- Está licitação é exclusiva para participação das Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP, nos termos do art.48, inciso I, da Lei Complementar 723/2006.

7. FLlNDAMENTO LEGAL
7.l.Lei no. 8.666193, ainlizada;
7.2. Lei n" I 0.520 d,e 1710712002, que instituiu modalidade de licitaçâo denominada pregào.

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

7.3. Decreto no 3.555 de 09/08/2000. quc aprova o Regulamento para a modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;

7.4. Lei Municipal 18.34712010, que institui o tratamento diferenciado para as ME c l:-l)l) rlr
âmbito do Município de Santarém;

7.5. Decreto Municipal n"44412005, de 2511112005:

7.6. Lei Complementar 12312006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

8. PRAZO DE FOITNECITVIENTO E EXECTi Ão
8.1 O Prazo para o fomecimento dos serviços será de l2 (doze) meses imedialamente aptis tr

encaminhamento via correio eletrônico (e-mail) da Ordem de serviço, objeto destc l:dital.
19

6. DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD/ ANO VAL. UNIT. MEDIO VALOR TOTAL DO
ITEM/MEDIO

DIESEL S-10 L 10.000 R$ 49.200,00

2 GASOLINA ADITIVADA 4.000 R$ 22 560,00

3 GASOLINA COMUM L 1 .200 R$ 6.684 00
TOTAL

(Setenta e oito mil uqatrocentos e quarenta e quatro
reats

1
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8.2 Os textos deverão ser e

serviço. através de correio

ncaminhados à contratada, j
eletrônico (e-mail).

untamente com a solicitação do

9. \TIGÊNCIÀ DO CONTIIATO
9.1.O prazo de vigência e

de sua assinatura. pod
contrato será de 12 (doze) meses. a contar da data

rrogado mediante Termo Aditivo no lemro ilo art.

execução do

endo ser pro
57. lnciso I, § 2'e art. 65. I, alínea b, § r'da Lei de Licitações e conrraros g.666/9-l

ô0I oB GRI Es.4. t) C.{ oN TTR.4. AAD
10.1. A Contratad a compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de

Referência:

l0'2. A contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes clo
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante:

10.3. A contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinenle direta
ou indiretamente aplicável ao objeto do Temto de Referência;

10.4. A contratada será a única responsável por danos e prejuízos. de qualquer naturcza.
causada a contratante ou a terceiros. decorrentes da execução do objeto do Ternro de
Referência, isentando a contratante de todas as reclamações que porventura possar.)
surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus preposros ou de
quaisquer pessoas fisicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execuçâo tlo
objeto;

10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por lorça do fomecirrento tlo
objeto do Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a contratanle e os
empregados da Contratada;

10.6. A contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objero do
Termo de ReÍ-erôncia. tais como salários. eÍlcargos sociais. previdcnc iár.ios.
trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações. vale-transpor.le.
vale-refeição e outÍos beneficios exigidos. A inadimplência da Contratada para conl
estes encargos, não transfere a Contratante à responsabilidade por seu paganrento. lten.l

poderá onerar o objeto do Contrato;
10.7. Respeitar as nornras e procedimentos de controle e acesso às dependências da

Contratante;

10.8. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da

Contratante, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que sc'ia

considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Contratanle;

10.9. Acatar todas as orientações da Contratante, emanadas pelo fiscal do contrato.

sujeitando-se à arnpla e irestrita Íiscalização. prestando todos os esclarecinrcrrtos

solicitados e atendendo às reclarnações formuladas;

10.10. Manter, durante o Íbrnecinrerito do objeto do Termo de Refer'ência. ent

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas. todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

20



CNPJ n" 10.2 19.202/0001-82
Divisão de Licitaçôes e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmail.conr - http://santarem.pa.leg.br./

l0.l l. Utilizar produtos solicitados neste tel'mo de primeira qualidade, obser,,.ando o
registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de
produtos com alterações de caracteríslicas. ainda que dentro do prazo de validade:

10.12. A contratada deve seguir todas as normas de segurança do INMETRO. ANI).
CORPO DE BOMBEIROS;

10.13. Possuir certifrcado do corpo de Bonrbeiros, dentro da data de valiclade.
comprovando seguir aos critérios de segurança das áreas de armazenamento dc
recipientes transpoÍáveis de gás liquefeito de petróleo (Resolução ANp. N.49. tle
30.1 I .2016);

10.14. Possuir certificado de Posto Revendedor, dentro da data de validade. conrprovantlo
encontra-se autorizada, pela Agência Nacional de petróleo. Gás NatLrral c
Biocornbustiveis, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis.
(Resolução ANP n" 5 I , de 30. I L201 (r);

10.15' A empresa vencedora do referido certame, deverá ter sua unidade de abastecimcnto
na área urbana do município sede da contratante, e, no ato da assinatura do contl.aro.
designar um responsável, com a qual serão estabelecidos todos os contatos rel'elentes ii
sua execução, não sendo admitido a subcontratação total ou parcial do rel'erido
contrato;

10.16. Cumprir as instruções de arendirnento do objeto do Tenno de li.cl'erôncia
estabelecidos pela Cor]tratante.

I l. otlRI(;A ôus ua coNTRATANTE

I l.l. Pagar mensalmente à CONTRATADA, na forma estipulada no presenle Contrato. o

preço ajustadol

I1.2. Promover o acompaúamento e a fiscalizaçâo dos serviços por meio do Cestor do

Contrato;

I l.-1. Notificar, formal e tempestivamente. a empresa contratada sobre as irregularidades

observadas no cumprimento do Contrato;

11.4. Notificar a empresa contratada por escrito e com antecedência, sobre multas.

penalidades e quaisquer débitos de sua lesponsabilidade;

I1.5. Aplicar as sanções aclministrativas contratuais pertinentes, em caso dc

inadimplemento;

11.6. Prestar à empresa contratada, através do gestor dos contratos, inforrnaçôes e

esclarecimentos que venham a ser solicitados;

11.7. Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigaçôes

assumidas pela CONTRATADA, bem como sej am mantidas todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

I1,8. Assegurar o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA, quando devidamcnte

uniformizados e identificados, aos locais em que devan executar suas tareÍàs.
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I2. FISCALIZA AO

12.1. A fiscalização e acompanhamento cla execução do Contrato
Fiscal Titular do contrato. o servidor

serâo realizarlos por

. Matrícula de rr"
e Fiscal Substittúo do Cotltrato_ . Matrícula dc rr,,

t,3. DOTA AO OR NTÁRIA
l-1.1. As despesas para aquisição do obieto desta Licitação correrão à conta da sc'guintc

dotação orçamentária da Câmara Municipal de Santarém, que integram o obieto da

22

\,
§

designados pelo órgão solicita,te, observando-se as disposições cortidas ,u
aftigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendoJhes denrre outros:

12.2. Solicitar a execução dos objetos mencionados;
12.3. Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências scianr

tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;
12.1. Levar ao coúecimento da ar:toriclade competente qualquer irregularidarle lbr.a dc

sua competência;

I2.5. Solicitar à CONTRATADA e seus preposlos, designados por escrilo. ou obler. da
Administração. tempestivamente, todas as providências necessárias a. b.n.r
andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos
documentos escritos que conprovem essas solicitaçôes de providênciasl

12.6. Acompanhar a execução do objeto. atestar seu recebimento parcial e deflniti'o c
indicar as ocorrências de indisponibiliciade;

12.7' Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionern as importâncias
relativas a multas aplicadas à CONI'RATADA, bem como os referentes a pagantentos.

12.8, O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade ila
CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretarrrente ir
Administração ou a terceiros, decolrentes de sua culpa ou dolo na execuçârtl do

contrato. nenr conferirão ao CONTtiA'I-ANTE, responsabilidade solidiilia. inclusiic
perante terceiros, por quaisquer irlegularidades ou danos na execução do selr iço

contratado.

12.9, As detemrinações e as solicitaçôes Íbmruladas pelos representantes do

CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontanr!'ntc

atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

12.10. Para a aceitação do objeto. os responsáveis pelo acompanhamento e liscalizaçào.

observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus

anexos. bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.

l2.l I. E vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de nrando stlhrc os

enrpregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e resptlttsár cis

por cla indicados.

12.12. Durante a vigência deste contrato. a Contratada deve manter preposto aceito pcla

Administração do Contratante. para representá-lo sempre que for necessário.
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0l0l-Cânrura l,Iunicipal de Santtrént
0l'031.00012.001- Mottutenção tlas ati,idaties da Cânmra Municipar tre santarént.

3 3.90, 3 0. 00_MaÍe ria is de Cons umo-

1{. DO PAGAMENT0
14.1. O pagamento será

certificação de que o
em moed

objeto tbi
a corrente do País até 30 (trinta) dias a contar. cla

aceilo. creditado em favor da vencedora. atraves de
ordem bancária de confo,nidade coln as informações indicadas expressamente pera
sociedade empresária, banco:_; Agência _; Conta Co*ente _: Localidade

onde deverá ser efetivado o crédito. o qual oconerá após a data c1e

apresentação da competente nota fiscal eletrônica junto ao departamenlo de ti,anças.
em anexo a esta, todas as ceÍidões peftinentes, confonne artigo 40, inciso XIV. alínea
"a" e artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666193.

15. DO REAJTISTAMENTO DE TREÇo
15.1. CONTRATANTE E coNTRATADo acordam que o preço contratado permancccr.ii

irreaj ustável durante 12 (doze) meses a partir da data do contrato. Após estc pr.azo.
caso haja um termo aditivo, o preço poderá ser revisto usando como parâmetros o
Índics Geral de Preço (IGP) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Garanrindo-se
entretanto, o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-Íinanceiro dcr

corltrato. na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsiveis. por.énr de
oonsequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do a.justado. oLr

ainda, em caso de força maior, caso foltuito ou Íàto do príncipe, configurando área

econôrnica extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei n". 8.666193 e alteraçties
posteriores, rnediante devida justificativa escrita e fllndamentada.

I6. DO PIT,\ZO E LOCAL DE E.NI'IIEGA
16.1. O plazo de fornecimento/eutrega será in.rediato, de acordo cor.n a necessidade da

CMS, através da entrega da Requisição ou documento similar;
16.2. O local de entrega do objeto deste Temo de Referência, conforme sua necessidade

será descrito na Requisição.

RONAN fuIANIJEL LIBEIL,IL LIRA JTJNIOR

Presidenle da Câ»nnr Il utticipal de Stntorém

ZJ
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