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Devido à um erro de digitação, onde-se lê:

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL 009/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
...
4. Da Fiscalização, Recebimento e Aceitação
A futura CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização de todos os gêneros alimentícios no ato
da entrega, reservando-se à ADMINISTRAÇÃO, através do responsável, o direito de não
proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias, assim
consideradas as mínimas condições de uso, em condições normais, nas mesmas condições
aceitas pelas amostras apresentadas.
A fiscalização durante a execução do objeto do CONTRATO será exercida no interesse da
Prefeitura Municipal de Igarapava - SP e não exclui nem reduz a responsabilidade do
licitante CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
Quaisquer exigências da Fiscalização do CONTRATO (mediante gestor nomeado para este
fim) inerentes ao objeto da mesma deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
O licitante CONTRATADO responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados, à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou
culposamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à Prefeitura de Igarapava,
através do fiscal do contrato formalmente designado pela autoridade superior, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional.
O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as
especificações constantes no futuro contrato e, em consonância com a proposta a ser
apresentada pela CONTRATADA no processo licitatório.
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente
aceitação pelo Setor Competente.
Recebido o objeto, nos termos dos parágrafos acima, se a qualquer tempo durante a sua
utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a
imediata notificação da CONTRATADA para efetuar a substituição do mesmo.
O objeto da pretensa contratação será recebido pela Administração no prazo de 03 (três)
dias após o recebimento da requisição oficial emitida pela Administração e, havendo
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qualquer anormalidade constatada, será devidamente comunicado ao licitante adjudicatária
para que esta providencie a correção e ou substituição do produto entregue no prazo de 24
(vinte e quatro) horas. A Administração deverá informar por escrito ao licitante
CONTRATADO, especificando a irregularidade do produto, o lote e demais observações
pertinentes. Em não sendo substituído o(s) produto(s) apresentados defeituosos, o
correspondente pagamento do documento fiscal será suspenso até a definitiva regularização
e/ou substituição, sob qualquer hipótese. Não será considerada irregularidade o desgaste
natural do produto fornecido.
Caso a empresa CONTRATADA continue reiteradamente a apresentar objeto que não
esteja em conformidade com as especificações previstas, o fato será considerado como
inexecução total, gerando a rescisão do contrato com a consequente aplicação das
penalidades cabíveis ao caso.
5. Condições, Prazo e Forma de Pagamento
O pagamento será efetuado somente dos produtos requisitados, através de requisição
oficial, encaminhados pelo Departamento de Compras do Município de Igarapava.
O pagamento será programado para até 30 (trinta) dias, contados da apresentação do
documento fiscal e mediante a comprovação de entrega e recebimento do item solicitado
(juntado o documento de requisição), devidamente acostado na respectiva Nota Fiscal,
atestado através de funcionário especialmente designado pelo Departamento Municipal de
Educação, respeitada a ordem de pagamento e respectivas normas fiscais e contábeis que
regem a Administração Pública.
O preço a ser pago pelo objeto da pretensa contratação será aquele obtido na sessão do
certame licitatório, garantindo-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
8. Da Cota Reservada e da Cota Principal
Em atendimento às disposições do art. 48, inc. III da Lei Complementar n.º 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, fica estabelecido como Cota Reservada
exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim como seus
equiparados, o importe de até 25% dos itens licitados desde que divisíveis, sendo o restante
considerado como Cota Principal.
9. Do Valor Estimado
Com base nas cotações fornecidas o valor estimado previsto desta pretensa contratação é
de R$ 579.224,14 (quinhentos e setenta e nove mil e duzentos e vinte e quatro reais e
quatorze centavos).
Leia-se:

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL 009/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
...
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4. Da Fiscalização, Recebimento e Aceitação
A futura CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização de todos os gêneros alimentícios no ato
da entrega, reservando-se à ADMINISTRAÇÃO, através do responsável, o direito de não
proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias, assim
consideradas as mínimas condições de uso, em condições normais, nas mesmas condições
aceitas pelas amostras apresentadas.
A fiscalização durante a execução do objeto do CONTRATO será exercida no interesse da
Prefeitura Municipal de Igarapava - SP e não exclui nem reduz a responsabilidade do
licitante CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
Quaisquer exigências da Fiscalização do CONTRATO (mediante gestor nomeado para este
fim) inerentes ao objeto da mesma deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
O licitante CONTRATADO responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados, à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou
culposamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à Prefeitura de Igarapava,
através do fiscal do contrato formalmente designado pela autoridade superior, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional.
O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as
especificações constantes no futuro contrato e, em consonância com a proposta a ser
apresentada pela CONTRATADA no processo licitatório.
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente
aceitação pelo Setor Competente.
Recebido o objeto, nos termos dos parágrafos acima, se a qualquer tempo durante a sua
utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a
imediata notificação da CONTRATADA para efetuar a substituição do mesmo.
O objeto da pretensa contratação será recebido pela Administração no prazo de 03 (três)
dias após o recebimento da requisição oficial emitida pela Administração e, havendo
qualquer anormalidade constatada, será devidamente comunicado ao licitante adjudicatária
para que esta providencie a correção e ou substituição do produto entregue no prazo de 24
(vinte e quatro) horas. A Administração deverá informar por escrito ao licitante
CONTRATADO, especificando a irregularidade do produto, o lote e demais observações
pertinentes. Em não sendo substituído o(s) produto(s) apresentados defeituosos, o
correspondente pagamento do documento fiscal será suspenso até a definitiva regularização
e/ou substituição, sob qualquer hipótese. Não será considerada irregularidade o desgaste
natural do produto fornecido.
Caso a empresa CONTRATADA continue reiteradamente a apresentar objeto que não
esteja em conformidade com as especificações previstas, o fato será considerado como
inexecução total, gerando a rescisão do contrato com a consequente aplicação das
penalidades cabíveis ao caso.
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Na hipótese do Item acima, é facultada à Administração convocar o licitante classificado em
segundo lugar para, se quiser, fornecer o objeto pelo preço originalmente contratado pelo
licitante vencedor do certame.
Caso o licitante vencedor, regularmente notificado nos termos do Item 11.1 do Edital, não
compareça para assinar o respectivo contrato, a Administração poderá convocar o licitante
classificado em segundo lugar para, se quiser, fornecer o objeto pelo preço originalmente
adjudicado em favor do licitante vencedor do certame.
5. Condições, Prazo e Forma de Pagamento
O pagamento será efetuado somente dos produtos requisitados, através de requisição
oficial, encaminhados pelo Departamento de Compras do Município de Igarapava.
Os preços praticados serão os constantes do respectivo CONTRATO, mantendo-se
inalterados durante este período.
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela próprio licitante CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitação e das propostas de preços, número do certame e contrato respectivos, bem
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros
CNPJs.
O pagamento será programado para até 30 (trinta) dias, contados da apresentação do
documento fiscal e mediante a comprovação de entrega e recebimento do item solicitado
(juntado o documento de requisição), devidamente acostado na respectiva Nota Fiscal,
atestado através de funcionário especialmente designado pelo Departamento Municipal de
Educação, respeitada a ordem de pagamento e respectivas normas fiscais e contábeis que
regem a Administração Pública.
O preço a ser pago pelo objeto da pretensa contratação será aquele obtido na sessão do
certame licitatório, garantindo-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
Em sendo entregue documentação irregular, ou em desconformidade com a correspondente
medição, o prazo de pagamento será interrompido e reaberto somente após a efetiva
readequação da documentação fiscal pertinente. Nesta hipótese, não será devido pela
Administração ressarcimento, atualização monetária, juros ou de qualquer maneira
readequação dos valores apresentados.
Por se tratar de um processo de compra, o fornecedor fica adstrito aos termos do respectivo
CONTRATO e o adimplemento fica vinculado a respectiva nota de empenho emitida pela
Administração sendo dispensado, neste caso, a celebração de contrato.
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério da
ADMINISTRAÇÃO observado, no que couber, as disposições constantes na Lei Federal n.°
8.666/93.
O transporte e a descarga dos gêneros alimentícios nos locais designados e os custos com
embalagem e armazenamento até o local de entrega, correrão por conta da CONTRATADA,
sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
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Fica reservado a ADMINISTRAÇÃO durante a vigência do Contrato, além do disposto no
item 8 do presente anexo, o direito de solicitar amostras para realizações de testes que
comprovem a qualidade dos gêneros alimentícios cotados.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições dispostas no CONTRATO
os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), de cada item licitado.
8. Da Modalidade de Licitação
Para a aquisição do objeto, será empregada a modalidade de licitação denominada
PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as
disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002, do Decreto Municipal nº 467/05 de
01 de abril de 2005 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas
alterações.
9. Do critério de Julgamento
Será vencedora o licitante que apresentar o menor preço por item do objeto a ser licitado.
10. Das Alterações no Termo de Referência
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações, até a data de divulgação ou publicação
do instrumento convocatório, notadamente no que se refere à quantidade, dados para a
apresentação de proposta de preço, bem como para se adequar às condições estabelecidas
pela legislação de regência.
11. Da Cota Reserva e da Cota Principal
Em atendimento às disposições do art. 48, inc. III da Lei Complementar n.º 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, fica estabelecido como Cota Reserva
exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim como seus
equiparados, o importe de 25% dos itens licitados, sendo o restante considerado como Cota
Principal.
No tocante à participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na Cota
Principal, não há qualquer vedação, ficando estabelecido que deverá acompanhar o preço
mínimo estabelecido pela Administração Municipal, bem como o preço finalizado na Cota
Principal, caso esse seja o menor valor, nos termos do art. 8º, § 3º do Decreto Federal n.º
6.204/2007: “Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor
do que o obtido na cota reservada”.
Em se tratando de empresas diversas vencedoras de um mesmo item (uma na Cota
Reservada e outra na Cota Principal), não haverá vinculação de preços entre uma e outra, a
não ser que sejam a mesma empresa, observando que todos os preços devem estar dentro
dos limites adotados pela Administração, quando da composição do preço médio.
Nos casos em que restar deserta a Cota Reservada, de modo a não haver vencedor a ser
declarado, poderá a cota reservada ser adjudicada ao vencedor da Cota Principal, ou, diante
da recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro
colocado, nos termos do art. 8º, § 2º Decreto Federal n.º 6.204/2007: “O instrumento
convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá
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ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado”.
A hipótese prevista no parágrafo acima se dará quando os bens da cota reservada tenham a
mesma natureza dos bens da cota principal, ou seja, quando foram idênticos, caso contrário,
a disputa passará para todas as licitantes presentes.
No caso de disputa de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nos itens da Cota
Principal, fica ainda conferido a possibilidade do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar n.º 123/2006.
12. Do Valor Estimado
Com base nas cotações fornecidas o valor estimado previsto desta pretensa contratação é
de R$ 579.224,14 (quinhentos e setenta e nove mil e duzentos e vinte e quatro reais e
quatorze centavos).
Os demais itens deste Termo de Referência permanecem inalterados e tendo em vista que
a presente inclusão não influencia na formulação das propostas, mantem-se as datas
estabelecidas.
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