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ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2019 - CPL/CMI – PROCESSO Nº 9/2019-001 
 

O presente Termo de Referência tem por objetivo: 

 
1 – OBJETO: 
1.1. Aquisição de combustíveis destinados a manutenção dos veículos a disposição da Câmara Municipal de 

INHANGAPI/PA.. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
2.1. O presente processo licitatório justifica-se pela necessidade de aquisição do objeto a ser licitado para 

atender de forma comprometida as ações públicas do Município de INHANGAPI/PA. O comprometimento 

com o bem estar da população deste município leva a gestão pública municipal a criar condições para oferecer 

aos mesmos políticas públicas e prestação de serviços que possam favorecer o bem estar da população.  
 
3 – FATURAMENTO E PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será feito conforme disponibilidade financeira dos recursos da Câmara Municipal de 

INHANGAPI/PA até 30 (trinta) dias corridos, da data de entrega dos produtos, após conferidos, aceitos e 

processados, pelo órgão fiscalizador do contrato, e desde que comprovado o cumprimento dos deveres e 

obrigações da contratada. E mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica no departamento de 

contabilidade da Câmara Municipal de INHANGAPI/PA. 

 

3.2. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no Anexo I – Termo de Referência, 

deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

 

4 – LOCAL DE ENTREGA: 
4.1. Os veículos pertencentes ou que prestam serviço para a Câmara Municipal de INHANGAPI/PA serão 

abastecidos em local devidamente estruturado pelas licitantes no município de INHANGAPI/PA, conforme 

definido na (Declaração do local do abastecimento, Anexo IX); 

 

5 – ITENS: 
 

ITEM TIPO DE BENEFICIO DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 

001 Mercado Geral Cota 75% GASOLINA COMUM   15.000 LITRO 

001 
Tipo III 

Cota de 25% Exclusivo para MPE 
GASOLINA COMUM 

  5.000 LITRO 

 
 

INHANGAPI/PA/PA , 29 de abril de 2019. 
 
 

_________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA 
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