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TERMO DE REFERÊNCIA PSSA 003/2021 

RC-21/00076 

 
1. SOLICITANTE 

Serviço Social do Comercio Sesc 
Parque Sesc Serra Azul  
 

2. OBJETIVOS 
Aquisição de combustíveis a serem utilizados no funcionamento de veículos e 
equipamentos movidos a combustão. Os produtos devem ter qualidade técnica para 
consumo igual ou superior a 05 (cinco) meses ou 153 dias após a entrega. 

 
3. LOCAL de ENTREGA DOS PRODUTOS 

Parque Sesc Serra Azul, 
Rodovia MT 351 (Estrada do Manso) 20 km (terra) depois do Distrito Vila Bom Jardim 
Rodovia Nobres, Marzagão, MT 241 KM 70 – Rosário Oeste/MT 
A entrega deverá ser agendada com o solicitante pelo fone (65) 36882072/2014 e 
descarregados no endereço acima até as 11:00 horas em qualquer dia da semana. 
 

4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 
As propostas deverão contemplar os produtos solicitados no item 5 (cinco), 
discriminando prazos e orientações referente a entrega.  
Na proposta deverá ser considerado o custo de transporte, incluindo todas as despesas 
de refeições, alojamentos e equipe para descarga dos produtos. 
As propostas de fornecimento deverão seguir os critérios de registro de preço com 
índice de faturamento conforme tabela de produtos da ANP. 
 

5. OBJETO 

• Fornecimento de 4.000 litros de óleo diesel S-10 (Entrega em 01/06/2021) 

• Fornecimento de 4.000 litros de óleo diesel S-10 (entregar em 01/12/2021) 

• Fornecimento de 5.000 litros de óleo diesel S-10 (entregar em 01/03/2022) 

• Fornecimento de 2.000 litros de Gasolina comum (Entregar em 01/04/2021) 
 
 

 
6. PRAZO de ENTREGA e PAGAMENTO dos PRODUTOS 

Deverão ser entregues em até 02 (dois) dias corridos, contados a partir do recebimento 
da Ordem compra. 
O Pagamento será feito através de Boleto Bancário, em nome do fornecedor, com 
vencimento igual ou superior a 15 dias corridos contando da data de recebimento dos 
produtos.  
 
 

7. ARMAZENAMENTO 
Os produtos serão descarregados na unidade de abastecimento divido em dois tanques 
de 5.000 (cinco mil) litros cada. 
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O Veículo deverá ser adaptado de bomba e mangueiras apropriadas para 
descarregamento dos produtos respeitando as normas de segurança e apropriados para 
o tanque conforme fotos anexas: 
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