
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar o processo de seleção e contratação

de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina e álcool), filtros de óleo

lubrificante e óleos lubrificantes para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Guaxupé.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - A contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis (gasolina e álcool),

óleos  lubrificantes  e  filtros,  objeto  deste  Termo  de  Referência,  justifica-se  em  virtude  da

manutenção dos serviços do Legislativo para abastecimento  dos  veículos,  a fim de suprir  e

agilizar demandas e expedientes da Câmara Municipal.

2.2 - Foram realizadas pesquisas no mercado para fins de subsidiar a Administração quanto ao

orçamento do objeto a ser licitado, conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17

de julho de 2002.

3. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da realização dos serviços será exercida por servidor designado pela Presidência

da Câmara Municipal de Guaxupé.

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento  será  efetuado  MENSALMENTE,  no  dia  10  (dez)  do  mês  subsequente  ao  do

fornecimento,  mediante  apresentação  de  Nota  Fiscal  Eletrônica,  acompanhada  cópias  das

solicitações de abastecimento, devidamente assinadas.

5. CONDIÇÕES E PRAZOS

5.1 -  O  fornecimento  do  objeto  da  presente  licitação  se  dará  de  forma  parcelada,  em

conformidade  com  as  solicitações  da  Câmara  Municipal  de  Guaxupé,  dentro  do  limite

quantitativo imposto pelo item 7 deste Termo de Referência, NÃO sendo a Câmara Municipal

obrigada a consumir a totalidade do produto objeto desta licitação. 

5.2 - O fornecimento será imediato, tão logo haja solicitação da Câmara Municipal de Guaxupé,

conforme Anexo IX deste Edital e deverá obedecer aos padrões de qualidade necessários, sob

pena de rescisão do contrato.

5.3 - O produto objeto desta licitação deverá ter sua qualidade garantida durante todo o prazo do

contrato.

5.4 -  A  licitante  vencedora  será,  obrigatoriamente,  a  fornecedora  do  produto  objeto  desta

licitação, vedada a transferência ou subcontratação sob qualquer forma ou pretexto.



6. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Aquisição  de  20 (vinte)  litros  de  óleo  lubrificante  sintético,  16 (dezesseis)  litros  de  óleo

lubrificante semissintético, 04 (quatro) filtros de óleo lubrificante do Fiat Uno 2016 e 04 (quatro)

filtros de óleo lubrificante do VW Jeta 2013  e 4.000 (quatro mil e duzentos) litros de combustível,

sendo 3.500 (três mil e quinhentos) litros de gasolina comum e 500 (quinhentos) litros de etanol

para abastecer os veículos oficiais da Câmara Municipal de Guaxupé - MG.

A empresa vencedora deverá ainda disponibilizar serviço de lavagem completa dos veículos, a

ser  previamente  agendado conforme necessidade da contratante.  O número  de  veículos  da

contratada a ser contemplado por este serviço é de 03 (três).

7. QUANTITATIVOS ESTIMADOS

As quantidades estimadas de fornecimento para o ano de 2021 são:

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA
VALOR POR

LITRO/UNIDADE
TOTAL

Óleo Lubrificante Sintético 20 litros R$ 42,00 R$ 840,00

Óleo Lubrificante Semissintético 16 litros R$ 29,33 R$ 469,28

Filtro de Óleo Lubrificante Fiat Uno 2016 04 un. R$ 21,66 R$ 86,64

Filtro de Óleo Lubrificante VW Jeta 2013 04 un. R$ 28,33 R$113,32

Gasolina Comum 3.500 litros R$ 6,31 R$ 22.085,00

Etanol 500 litros R$ 4,48 R$ 2.240,00

TOTAL R$ 25.834,24

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL”  e “DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO”.

9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Para aceitação da proposta o Pregoeiro considerará as características do produto ofertado e sua

conformidade  com as  especificações  do edital,  bem como a  conformidade  com o  preço  de

mercado.

9.1 – Não serão aceitas propostas com valores superiores a R$ 25.834,24 (vinte e cinco mil e

oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em virtude da média de preços

obtida pela Administração.

9.2 – O valor a ser considerado para DESCLASSIFICAÇÃO da proposta será o VALOR GLOBAL

que, após negociação, deverá ser igual ou menor que o aqui indicado.

9.3 – A critério do Pregoeiro poderão ser admitidos preços superiores a estes, até o limite de

10% (dez por cento).



10. VALIDADE DA PROPOSTA

As propostas apresentadas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, independente de

constar ou não na Proposta Comercial apresentada.

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor  valor  Global.  Para  julgamento  e  classificação  das  propostas  o  Pregoeiro  verificará  a

aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar

aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as demais em ordem crescente.

Câmara Municipal, 13 de setembro de 2021.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS

PRESIDENTE
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