
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

JUSTIFICATIVA

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, faz-se necessário a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E  LUBRIFICANTES, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  IPIXUNA DO PAR Á E DEMAIS SECRETARIAS 
QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA  MUNICIPAL., conforme especificações e quantitativos em 
solicitações enviadas pelos orgão: Gabinete da Prefeita, Secretaria municipal de obras, Secretaria Municipal de 
Agricultura, Secretaria Municipal de educação, Secretaria Municipal de saúde e Secretaria municipal de promoção 
social secretaria que seguem anexo a esse termo de referência, bem como está a soma do quatitativo das mesmas 
conforme estabelecidos abaixo :

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | GASOLINA                                                          |

|       | Combustível, comum, conforme Norma CNPQ.                          |

|       |    364,900.00  LITRO                      4,920      1.795.308,00 |

| 00002 | ÓLEO DIESEL S10                                                   |

|       |    250,820.00  LITRO                      4,020      1.008.296,40 |

| 00003 | GASOLINA COMUM                                                    |

|       | Combustível, comum, conforme Norma CNPQ.                          |

|       |      3,000.00  LITRO                      4,920         14.760,00 |

| 00004 | OLEO DIESEL S10.                                                  |

|       |     17,000.00  LITRO                      4,020         68.340,00 |

| 00005 | ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO                                         |

|       |        764.00  LITRO                     12,290          9.389,56 |

| 00006 | OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPO                                         |

|       |         72.00  LITRO                     17,320          1.247,04 |

| 00007 | ÓLEO DIESEL                                                       |

|       |    530,320.00  LITRO                      3,920      2.078.854,40 |

| 00008 | OLEO LUBRIFICANTE 68 - 20L                                        |

|       | Balde de 20L.                                                     |

|       |         80.00  BALDE                    166,340         13.307,20 |

| 00009 | OLEO LUBRIFICANTE 90 - 20L                                        |

|       |         30.00  BALDE                    210,990          6.329,70 |

| 00010 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 LITROS.                                |

|       | Balde de 20 litros.                                               |

|       |        115.00  BALDE                    224,750         25.846,25 |

| 00011 | ÓLEO LUBRIFICANTE 20W 30 - 20 LTS                                 |

|       |         83.00  BALDE                    211,260         17.534,58 |

| 00012 | ÓLEO LUBRIFICANTE ATF - 20 LTS                                    |
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|       |         40.00  BALDE                    198,130          7.925,20 |

| 00013 | GRAXA LUBRIFICANTE - 20KG                                         |

|       |         10.00  BALDE                    215,920          2.159,20 |

| 00014 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE - 140 20 LTS                                |

|       |          5.00  BALDE                    150,640            753,20 |

| 00015 | ÓLEO HIDRÁULICO 68 - 20 LTS                                       |

|       |         35.00  BALDE                    148,830          5.209,05 |

| 00016 | ÓLEO LUBRIFICANTE GL - 5 90                                       |

|       |         30.00  BALDE                    216,920          6.507,60 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |    5.061.767,38 |

----------------------------------------------------------------------------

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. 2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades  cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de 
Ipixuna do Pará.  .

2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo com a média de 
consumo dos órgãos integrantes da(o) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

2.3 O fornecimento de combustível, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento da frota de 
veículos automotores da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará é imprescindível para a execução e manutenção das 
funções da administração e fiscalização, bem como, no manutenção d os programas de da saúde, assitencia social e 
secretaria municipal de educação. A contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de 
combustível através de dispositivos eletrônicos facilitará o gerenciamento e o controle das despesas relativas ao 
abastecimento.

2.4 A especificação do produto deve está de acordo com a relação encaminhada pelas Secretarias Municipais, a 
qual esta baseada, na estimativa do consumo de materiais, solicitado pelas mesmas, junto a essa gerencia no 
período de um ano.

2.5. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002  por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente encontradas no 
mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no item  1.1 deste 
termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, contados a 
partir da data de publicação do extrato do contrato.

3.3. O prazo de entrega não será superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de 
Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 
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informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 
Ordem de Compra.

3.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 3 (cinco) dias úteis, contados da entrega, em 
data, horário e local previamente acordados a Administração, deven do ser acompanhada por servidor designado para 
tal fim.

3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra 
para viabilizar o transporte.

3.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do critério 
quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento 
de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.

3.7. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, pela 
CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de 
Referência.

3.8. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da 
CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse 
processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em 
substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e 
aceito;

3.9. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material 
fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da 
utilização desse material;

3.10. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão 
de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

  IPIXUNA DO PARÁ - PA, 14 de Novembro de 2019

____________________________________________
KATIANE FEITOSA DA CUNHA
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