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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019-09-PMP-SRP 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE PACAJA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pretende contratar, com base na Lei 

Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como a legislação correlata e demais exigências previstas 

neste Edital e seus Anexos, necessita da realização de Pregão Presencial para formar Sistema de Registro de 

Preços da Administração Pública Municipal, para futura contratação de empresa para realização de fornecimento 

de combustíveis, destinados a manutenção de veículos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme 

especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA, VIGÊNCIA E OBJETO. 

 

2.1.  Informamos que a secretaria de saúde possui uma frota de veículos que diariamente estão a serviço diretos e 

in diretos a saúde da comunidade de Pacajá. Serviços estes que estão voltados ao combate à malária e dengue na 

zona urbana e zona rural, e de assentamentos, serviços de remoção de pacientes em estado de emergência para o 

Hospital Municipal, bem como remoção para municípios vizinhos por meio de regulação, visitas domiciliares 

para acompanhamento de pacientes acamados dentre outros serviços. Sendo assim a aquisição dos combustíveis 

é indispensável para a garantia dos serviços ofertados pelo SUS. 

 

2.1.2.  A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

 

2.2 OBJETO E QUANTIDADE 

 

2.2.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para Contratação de pessoa jurídica do ramo 

pertinente, para realização de Pregão Presencial para formar Sistema de Registro de Preços da 

Administração Pública Municipal, para o para futuro fornecimento de combustíveis, destinados a 

manutenção de veículos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 GASOLINA COMUM   80000,000 LITRO    0,00 0,00 

 Especificação : COMUM      
 Valor total extenso: 

2 OLEO DIESEL COMUM   10000,000 LITRO    0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

3 ÓLEO DIESEL S10   70000,000 LITRO    0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

     Total : 0,00 
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3.0 DO ENQUADRAMENTO 

3.1. O objeto está enquadrado nas hipóteses: 

  

a) Lei Federal nº 10.520/2002: 

 

Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, 

que será regida por esta Lei; 

Art. 11.  As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento 

específico. 

 

b) Decreto nº 7892/13: 

 

Art. 2º, I, combinado com o Art. 3ª, I, II, II e IV; 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos 

à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

      Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação 

de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 

de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração. 

3.3. – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

a) Secretaria Municipal de Saúde; 

 

4 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

4.1. Os serviços deverão ser prestados de forma fracionada, de acordo com as necessidades da Secretarias de 

Saúde, sendo que os abastecimentos serão realizados diretamente na bomba da contratada sediada município de 

Pacajá, de forma imediata. 

5. DO RECEBIMENTO 

 

5.1. O recebimento dos serviços será IMEDIATO e de acordo com as necessidades e a emissão das Autorizações 

emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15
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5.1.1. Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 

do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado pedido 

de prorrogação.  

5.1.2. O pedido formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 

deverá ser elaborado e/ou dirigido a Secretária Municipal de Saúde da Cidade de PACAJA/PA, GESTOR 

da Ata deste oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério da autoridade 

competente acolher ou não o requerimento da contratada. 

5.1.3. A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente os serviços que atendam integralmente às 

características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODA a LEGISLAÇÃO 

PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer 

responsabilidade por sua integridade. 

5.1.4. As unidades administrativas competentes acompanharão a qualidade dos serviços prestados, 

verificando suas características, devendo notificar qualquer ocorrência de irregularidades, via protocolo. 

5.1.5.  Os serviços deverão ser de boa qualidade. 

5.1.6. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 

com a legislação própria:  

 

5.1.6.1. especificação correta do objeto;  

5.1.6.2. número da licitação, ata de registro de preços e contrato;  

 

5.1.7. Os serviços deverão ser prestados de forma fracionada, de acordo com as necessidades da 

Secretarias de Saúde, sendo que os abastecimentos serão realizados diretamente na bomba da contratada 

sediada município de Pacajá. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.  A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

6.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações é atender prontamente; 

6.1.3. A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, 

Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o Fornecimento do 

objeto, inclusive quanto as licenças dos órgãos reguladores, seguros, sem qualquer ônus adicional à 

Contratante. 

6.1.4. A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou 

particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  

6.1.5. A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de 

habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal 

situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

6.1.6. A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da 

empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar 

como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato.  

6.1.7. A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade 

pelo cumprimento destas obrigações. 

6.1.8. A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos).  

6.1.9. A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados 

pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 
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6.1.10. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas ao Fornecimento do objeto, ou a iminência de fatos que possam prejudicar o Fornecimento; 

6.1.11. A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de retiradas e os 

cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

6.1.12. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

6.1.12.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

 

PACAJA/PA, 23 de setembro de 2019. 

 

 
 

____________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Maria Cristina da Silva R. Ferreira 

Secretária Municipal de Saúde 

Ordenadora de despesas 
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