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TERMO DE REFERÊNCIA 

l . l. O presente Teimo de Referência tem por objeto o procedimento administrativo nº. 

7/2021-0000001, que trata da Dispensa de Licitação para aquisição de combustível para 

atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município do Santa 

Bárbara do Pará/P A. 

A presente Dispensa de licitação é destinada a Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município 

do Santa Bárbara do Pará/P A. 

fa,i.a gestão assumiu o governo após as eleições de 2020 e ao acompanhar a transição foi 

constatado que havia um procedimento licitatório com ata de registro de preços vigente que 

tinha como objeto a aquisição de combustíveis para Prefeitura, Secretarias e Fundos 

Municipais de Santa Bárbara do Pará/PA. No entanto, foi constatado que foi gerado contrato 

com todas as quantidades de itens constantes da ata de registro de preços, não deixando 

pc-rtando saldos na referida ata, levando a rncsm: a extinção. 

Como é sabido, a frota de veículos da prefeitura e os demais prestadores de serviços 

necessitam de combustíveis para se deslocarem para outras localidades a serviço do 

Município, e para eficiência e praticidade, seria imprescindível que o produto fosse fornecido 

no próprio Município, já que para o deslocamento dos veículos é necessário o abastecimento 

dos mesmos na saída do Município, uma vez que, pela lógica, não teria como um veículo 

des locar-se sem a aquisição do referido produto. 

Sendo assim, a presente contratação direta através de dispensa de licitação justifica-se pela 

ausência de procedimento licitatório hábil que seja viável aos interesses da Administração. 

A contratação será realizada pelo período de 2 (dois) meses, tempo estimado até a 

msrauraçào regular do processo licitatório. 
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7.1. A vigência da dispensa de licitação será de 02 (dois) meses, contados da data da ratificação 

do ato pela autoridade competente. 

7.2. No caso desta dispensa de licitação, a formalização do contrato pode ser substituída por 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de f J serviço. 
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São responsabilidades do fornecedor: 

8. 1. Fornecer o objeto deste Termo, atendidos os requisitos e observadas as normas constantes 

deste instrumento e seu Anexo I; 

8.2. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

8.3. Fornecer os produtos conforme as propostas apresentadas e especificações; 

8.4. Manter, durante toda a vigência da dispensa de licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante; 

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essas responsabilidades a 

fiscalização e o acompanhamento do contratante; 

8.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato; 
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8· 7- Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante não eximirá 

ª contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre 

as partes; 

8.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, secretarias e Fundos 

durante a vigência desta dispensa. 

' .... -~· ... ~-- - • • .... 1 ., J"),. ~ • i,, . 

• • ~. 
.: t(" 

" J ' 

, ~ São obrigações da Administração: 

9. 1 . Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 

dentro das condições estabelecidas; 

9.2. Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 

requisitos mínimos constantes do Anexo I deste Termo de Referência; 

9.3. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do produto por intermédio de comissão ou gestor 

designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 

9.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após o efetivo 

fornecimento dos produtos; 

9.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 

de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

9.6. Estabelecer nonnas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada 

um dos itens que compõem o objeto deste termo. 

1 o. 1. o pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação da nota 

fiscal / fatura devidamente atestada; 
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10.2. A nota fiscal/fatura emitida pela empresa e entregue ao servidor da unidade destinatária, 

com a discriminação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, será atestada e 

encaminhada ao setor competente, para fins de pagamento; 

l 0.3. O pagamento será creditado em favor do Contratado por meio de ordem bancária em conta 

indicada pela empresa, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura, o nome/número 

da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

10.4. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

I J. l. A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada; 

11.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor a ser designado pelo 

Município. 

Santa Bárbara do Pará/PA, 07 de janeiro de 2020. 

Secretaria Munici& dministração e Finanças 

Secretaria ~ ção 

Secretari:: :nicipal de Saúde 
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
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