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\viewkind4\uc1\pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qc\b\f0\fs20 SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\'c7OS
\par \pard\nowidctlpar\qc\cf1\f1 PROCESSO ADMINISTRATIVO N\'ba 6651/2016
\par \pard\nowidctlpar\b0
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx9743\cf0\f0 Torna-se p\'fablico, para conhecimento dos interessados, que o \b FUNDO MUNICIPAL DE SA\'daDE DE VIANA/ES\b0 , com sede na Avenida Florentino \'c1vidos, n\'ba 01, Centro, Viana, Esp\'edrito Santo, inscrito no CNPJ sob o n\'ba 14.587.933/0001-31, por meio de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria n\'ba 443 de 04 de abril de 2017\kerning1 , realizar\'e1 licita\'e7\'e3o para \b REGISTRO DE PRE\'c7OS\b0 , na modalidade de \b PREG\'c3O\b0 , na forma \b PRESENCIAL\b0 , do tipo \b MENOR PRE\'c7O POR ITEM\b0 , nos termos estabelecidos na Lei n\'ba 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei n\'ba 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera\'e7\'f5es; na Lei Complementar n\'b0 123, de 14 de dezembro de 2006, \kerning0 alterada pela Lei Complementar n\'ba 147, de 07 de agosto de 2014\kerning1 ; na Lei Org\'e2nica do Munic\'edpio de Viana, conforme seu artigo 64, inciso XXI; na Lei Municipal n\'ba 1.808, de 15 de agosto de 2006; na Lei Municipal n\'ba 2.183, de 16 de junho de 2009; no Decreto Municipal n\'ba 123, de 29 de maio de 2014 (que regulamenta a Lei do Preg\'e3o); no Decreto Municipal n\'ba 209, de 11 de agosto de 2009 (que regulamenta a Lei 2.183/2009 e estabelece o Sistema de Registro de Pre\'e7os), pelas demais legisla\'e7\'f5es aplic\'e1veis\expndtw2  \expndtw0 ao tema,\expndtw26  \expndtw0 i\expndtw-2 n\expndtw0 cl\expndtw-2 u\expndtw2 s\expndtw0 ive os \expndtw-2 P\expndtw-1 r\expndtw2 i\expndtw-2 n\expndtw0 c\'edpi\expndtw-2 o\expndtw0 s\expndtw2  \expndtw-2 G\expndtw0 e\expndtw-1 r\expndtw-2 a\expndtw0 is\expndtw4  \expndtw-2 d\expndtw0 o \expndtw1 D\expndtw0 i\expndtw1 r\expndtw-2 e\expndtw0 it\expndtw-2 o, \expndtw0 bem como pelas condi\'e7\'f5es estabelecidas no presente Edital e seus anexos.\kerning0
\par \fs16
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b\fs20 1 - DO OBJETO
\par \b0 1.1 - O objeto da presente licita\'e7\'e3o \'e9 o Registro de Pre\'e7os para AQUISI\'c7\'c3O DE MEDICAMENTOS DA ATEN\'c7\'c3O B\'c1SICA \'c0 SA\'daDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA\'daDE DO MUNIC\'cdPIO DE VIANA, ES, conforme condi\'e7\'f5es, quantidades e exig\'eancias estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Refer\'eancia (ANEXO I), parte integrante deste edital.
\par \fs16
\par \b\fs20 2 - DOS RECURSOS OR\'c7AMENT\'c1RIOS
\par \b0 2.1 - As despesas para atender a esta licita\'e7\'e3o est\'e3o programadas em dota\'e7\'e3o or\'e7ament\'e1ria pr\'f3pria, na classifica\'e7\'e3o abaixo:
\par a) \b Atividade:\b0  022001.1030100212.170 - Manuten\'e7\'e3o e Implementa\'e7\'e3o das A\'e7\'f5es da Assist\'eancia Farmac\'eautica, \b Elemento de Despesa:\b0  33903200000 - Material, Bem ou Servi\'e7o para Distribui\'e7\'e3o Gratuita, \b Fonte:\b0  1201000000 - Recurso Pr\'f3prio, \b Ficha:\b0  079.
\par \b\fs16
\par \b0\fs20 b) \b Atividade:\b0  022001.1030100212.170 - Manuten\'e7\'e3o e Implementa\'e7\'e3o das A\'e7\'f5es da Assist\'eancia Farmac\'eautica, \b Elemento de Despesa:\b0  33903200000 - Material, Bem ou Servi\'e7o para Distribui\'e7\'e3o Gratuita, \b Fonte:\b0  1203000001 - Recurso Estadual, \b Ficha: \b0 080.
\par \fs16
\par \fs20 c) \b Atividade:\b0  022001.1030100212.170 - Manuten\'e7\'e3o e Implementa\'e7\'e3o das A\'e7\'f5es da Assist\'eancia Farmac\'eautica, \b Elemento de Despesa:\b0  33903200000 - Material, Bem ou Servi\'e7o para Distribui\'e7\'e3o Gratuita, \b Fonte:\b0  1203000002 - Recurso Federal, \b Ficha:\b0  081.
\par
\par \b 3 - DA DATA, LOCAL E HOR\'c1RIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
\par \b0 3.1 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
\par 3.1.1 - Os envelopes (PROPOSTA E HABILITA\'c7\'c3O) referentes a este Preg\'e3o dever\'e3o ser entregues at\'e9 \'e0s 09h30min do dia 24 de maio de 2017, no Protocolo Geral, localizado no 1\'ba andar do pr\'e9dio da PMV, na Avenida Florentino \'c1vidos, n\'ba 01, Centro, Viana, Esp\'edrito Santo.
\par 3.1.2 - Em nenhuma hip\'f3tese ser\'e3o recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.
\par 3.1.3 - Os envelopes (PROPOSTA E HABILITA\'c7\'c3O) dever\'e3o ser entregues separadamente, estarem lacrados e rubricados.
\par 3.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES
\par 3.2.1 - A abertura desta licita\'e7\'e3o ocorrer\'e1 no dia 24 de maio de 2017, \'e0s 10h00min, na sala da Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o, localizada no 2\'ba andar do pr\'e9dio da PMV, na Avenida Florentino \'c1vidos, n\'ba 01, Centro, Viana, Esp\'edrito Santo.
\par \fs16
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx709\b\fs20 4 - DAS CONDI\'c7\'d5ES GERAIS DE PARTICIPA\'c7\'c3O
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b0 4.1\b  \b0\f2 -\b\f0  \b0 Somente poder\'e3o participar desta licita\'e7\'e3o as empresas que atenderem todas as exig\'eancias contidas neste edital e seus anexos, al\'e9m das disposi\'e7\'f5es legais, independentemente de transcri\'e7\'e3o.
\par 4.2 - A participa\'e7\'e3o na presente licita\'e7\'e3o implica a aceita\'e7\'e3o plena e irrevog\'e1vel de todos os termos, cl\'e1usulas e condi\'e7\'f5es constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observ\'e2ncia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informa\'e7\'f5es e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 4.3 - As empresas poder\'e3o encaminhar \'e0 Prefeitura Municipal de Viana seus envelopes via correios ou por outra forma de entrega, sob sua inteira responsabilidade, e desde que recebidos no protocolo da Prefeitura Municipal at\'e9 o hor\'e1rio marcado para abertura da sess\'e3o p\'fablica, endere\'e7ados \'e0 1\'aa CPL, n\'e3o se fazendo representar no ato de abertura dos envelopes. Esta aus\'eancia n\'e3o inabilitar\'e1 a licitante, mas obstar\'e1 a licitante de se manifestar e responder pela mesma no ato da(s) sess\'e3o(\'f5es) de abertura e julgamento.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 4.3.1 - No caso de aus\'eancia do licitante no ato da sess\'e3o de abertura do certame, depreende-se que ele estar\'e1 abrindo m\'e3o do direito de formular lances verbais, conforme o artigo 4\'ba, inciso VIII da Lei n\'ba 10.520/02 e do direito de recorrer imediatamente ao final da sess\'e3o de julgamento das propostas e avalia\'e7\'e3o das documenta\'e7\'f5es apresentadas pelos concorrentes, conforme o artigo 4\'ba, inciso XVIII da Lei n\'ba 10.520/02.
\par 4.4\b  \b0 - N\'e3o poder\'e3o participar desta licita\'e7\'e3o:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 a) Empresas cujo objeto social n\'e3o seja compat\'edvel com o objeto da licita\'e7\'e3o;
\par b) Empresas ou sociedades estrangeiras que n\'e3o funcionarem no pa\'eds;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0\tx284 c) Empresas submetidas a san\'e7\'f5es administrativas declarat\'f3rias de inidoneidade por quaisquer \'f3rg\'e3os da Administra\'e7\'e3o P\'fablica Federal, Estadual ou Municipal, suspensivas do direito de participar em licita\'e7\'f5es p\'fablicas ou impedidas de contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Direta ou Indireta de qualquer esfera;\b  \b0\f2
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\f0 d) Empresas que estejam cumprindo suspens\'e3o tempor\'e1ria de participar em licita\'e7\'e3o e impedimento de contratar com o Munic\'edpio de Viana, bem como as licitantes que se apresentem constitu\'eddas na forma de empresas em Cons\'f3rcios ou coliga\'e7\'f5es de firmas, e ainda, empresas cujos diretores, respons\'e1veis t\'e9cnicos, gerentes, acionistas ou s\'f3cios sejam servidores da Administra\'e7\'e3o Municipal;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 e) Empresas em processo falimentar;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj f) Empresas que possuam dualidade de cotistas e/ou acionistas quer majorit\'e1rios ou minorit\'e1rios.
\par f.1) Na hip\'f3tese de ocorrer a participa\'e7\'e3o tal qual acima referido ser\'e1 automaticamente inabilitada a empresa mais recentemente constitu\'edda.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 g) Quaisquer interessados enquadrados nas veda\'e7\'f5es previstas no artigo 9\'ba, da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 4.4.1 - Caso seja constatada qualquer situa\'e7\'e3o referida no subitem 4.4, ainda que a \i posteriori\i0 , a empresa licitante ser\'e1 desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos \'e0s penas previstas no art. 90, al\'e9m das san\'e7\'f5es do art. 87, da Lei n\'ba 8.666/93.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 4.5 - O Edital poder\'e1 ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de Viana, seja por c\'f3pia em papel ou c\'f3pia eletr\'f4nica, sem custos para a Administra\'e7\'e3o, no endere\'e7o supracitado ou pelo site www.viana.es.gov.br, no link "licita\'e7\'f5es". Outras informa\'e7\'f5es ser\'e3o prestadas pela Pregoeira ou Equipe de Apoio pelo telefone: (27) 2124-6731 ou atrav\'e9s do e-mail: licitacao@viana.es.gov.br.
\par \pard\keepn\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\kerning36\b\fs16
\par \fs20 5 - DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\kerning0\b0 5.1 - No caso de participa\'e7\'e3o de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, ser\'e1 observado o disposto na Lei Complementar n\'ba 123/06, notadamente os seus artigos 42 a 49.
\par 5.2 - O enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) dar-se-\'e1 nas condi\'e7\'f5es do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, institu\'eddo pela Lei Complementar n\'ba 123/06.
\par 5.3 - A frui\'e7\'e3o dos benef\'edcios licitat\'f3rios determinados pela Lei Complementar n\'ba 123/06 independe da habilita\'e7\'e3o da ME/EPP ou equiparado para a obten\'e7\'e3o do regime tribut\'e1rio simplificado.
\par 5.4 - Os licitantes que se enquadrarem nas situa\'e7\'f5es previstas no artigo 3\'ba da Lei Complementar n\'ba 123/06, e n\'e3o possu\'edrem quaisquer dos impedimentos do \'a7 4\'ba do artigo citado, dever\'e3o apresentar Certid\'e3o Simplificada, expedida pela Junta Comercial do Estado de origem no Envelope n\'ba 01 - "DA PROPOSTA DE PRE\'c7OS", comprovando que cumprem os requisitos legais para a qualifica\'e7\'e3o como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar (artigo 11 do Decreto n\'ba 6.204/07).
\par 5.5 - A n\'e3o apresenta\'e7\'e3o da declara\'e7\'e3o de ME/EPP e equiparado importar\'e1 na ren\'fancia ao tratamento consagrado na Lei Complementar n\'ba 123/06.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b\fs16
\par \fs20 6 - DA IMPUGNA\'c7\'c3O AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
\par \b0 6.1 - Qualquer cidad\'e3o \'e9 parte leg\'edtima para impugnar o edital de licita\'e7\'e3o por irregularidade na aplica\'e7\'e3o da Legisla\'e7\'e3o de Licita\'e7\'e3o, devendo protocolizar o pedido at\'e9 05 (cinco) dias \'fateis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilita\'e7\'e3o, devendo a Administra\'e7\'e3o julgar e responder \'e0 impugna\'e7\'e3o em at\'e9 03 (tr\'eas) dias \'fateis, sem preju\'edzo da faculdade prevista no \'a7 1\'ba do artigo 113 da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 6.2 - Decair\'e1 do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que n\'e3o apontar falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital at\'e9 o 2\'ba (segundo) dia \'fatil que anteceder a data de realiza\'e7\'e3o do preg\'e3o. Sendo intempestiva, a comunica\'e7\'e3o do suposto v\'edcio n\'e3o suspender\'e1 o curso do certame.
\par 6.3 - A impugna\'e7\'e3o feita tempestivamente pela proponente n\'e3o a impedir\'e1 de participar do processo licitat\'f3rio, ao menos at\'e9 o tr\'e2nsito em julgado da decis\'e3o a ela pertinente. Acolhida a impugna\'e7\'e3o, ser\'e1 designada nova data para a realiza\'e7\'e3o do certame, sendo corrigido o Edital, exceto quando, inquestionavelmente, a altera\'e7\'e3o n\'e3o afetar a formula\'e7\'e3o das propostas.
\par 6.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat\'f3rio dever\'e3o ser enviados \'e0 Pregoeira, com anteced\'eancia m\'ednima de 03 (tr\'eas) dias \'fateis da data designada para abertura da sess\'e3o p\'fablica.
\par 6.5 - Os pedidos de impugna\'e7\'e3o dever\'e3o ser dirigidos \'e0 autoridade subscritora do Edital e protocolizadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Viana, devidamente instru\'eddos com c\'f3pia do Contrato Social, com mandato Procurat\'f3rio, autenticados em Cart\'f3rio, por Tabeli\'e3o de Notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em publica\'e7\'e3o no \'f3rg\'e3o da imprensa na forma da Lei, para representar a empresa recorrente, com a devida qualifica\'e7\'e3o da empresa e do representante legal.
\par 6.6 - Os pedidos de impugna\'e7\'e3o interpostos fora do prazo ou em desacordo com as regras deste Edital e da Legisla\'e7\'e3o pertinente n\'e3o ser\'e3o conhecidos.
\par 6.7 - As respostas \'e0s impugna\'e7\'f5es e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira ser\'e3o entranhados nos autos do processo licitat\'f3rio e estar\'e3o dispon\'edveis para consulta por qualquer interessado.
\par \b\fs16
\par \fs20 7 - DO CREDENCIAMENTO
\par \b0 7.1 - O credenciamento ocorrer\'e1 na mesma data do Preg\'e3o, das 09h30min \'e0s 10h00min, na sala de Reuni\'f5es da Comiss\'e3o de Licita\'e7\'e3o, localizada no pr\'e9dio desta Prefeitura, quando os proponentes ou seus representantes legais dever\'e3o apresentar-se para credenciamento junto \'e0 Pregoeira e/ou Equipe de Apoio, munidos da declara\'e7\'e3o (ANEXO III) que os credenciem a participar deste procedimento licitat\'f3rio, identificando-se com a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como, com a documenta\'e7\'e3o comprobat\'f3ria dos poderes do credenciante, mediante a apresenta\'e7\'e3o dos elementos a que se refere o subitem 7.3.
\par 7.2 - O credenciamento far-se-\'e1 por meio de instrumento p\'fablico ou particular de mandado, com poderes para formular ofertas e lances verbais de pre\'e7os, firmar declara\'e7\'f5es, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente ou, em sendo s\'f3cio, dirigente, propriet\'e1rio ou assemelhado, dever\'e1 apresentar c\'f3pia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes.
\par 7.3 - Para efetiva\'e7\'e3o do credenciamento \'e9 obrigat\'f3ria a apresenta\'e7\'e3o da c\'f3pia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, do documento de elei\'e7\'e3o de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cart\'f3rio de Pessoas Jur\'eddicas, conforme o caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procurat\'f3rio que trata o subitem anterior possui os devidos poderes de outorga necess\'e1rios.
\par 7.3.1 - Para efeito de atendimento ao subitem 7\cf1 .3\cf2  \cf0 compreende-se como:
\par a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por A\'e7\'f5es, acompanhado de documentos de elei\'e7\'f5es dos seus administradores ou Registro Comercial, no caso de empresa individual;
\par b) Decreto de Autoriza\'e7\'e3o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pa\'eds, e Ato de Registro ou Autoriza\'e7\'e3o para funcionamento expedido pelo \'f3rg\'e3o competente, quando a atividade assim o exigir;
\par c) Inscri\'e7\'e3o do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exerc\'edcio.
\par 7.3.2 - A apresenta\'e7\'e3o do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a atividade da empresa \'e9 concernente ao objeto contido no item 1.1.
\par 7.3.3 - No caso de propriet\'e1rio, diretor, ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, dever\'e1 comprovar a representatividade por meio da apresenta\'e7\'e3o do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, do documento de elei\'e7\'e3o de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cart\'f3rio de Pessoas Jur\'eddicas, conforme o caso.
\par 7.3.4 - Os documentos poder\'e3o ser apresentados em original ou por qualquer processo de c\'f3pia autenticada por tabeli\'e3o de nota, autentica\'e7\'e3o digital, pela Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Viana. Nesta \'faltima, a autentica\'e7\'e3o dever\'e1 ser pr\'e9via. A autentica\'e7\'e3o feita pela Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio somente poder\'e1 ser procedida mediante apresenta\'e7\'e3o de documento original, n\'e3o sendo aceita para esse fim c\'f3pia autenticada em Cart\'f3rio ou por outros meios, bem como, em nenhuma hip\'f3tese ser\'e3o autenticados documentos no dia do certame pela Pregoeira ou pela Equipe de Apoio.
\par 7.4 - Os proponentes dever\'e3o apresentar ainda Declara\'e7\'e3o, em separado dos envelopes contendo a proposta e os documentos da habilita\'e7\'e3o, dando ci\'eancia de que preenchem plenamente os requisitos de habilita\'e7\'e3o estabelecidos neste edital (ANEXO IV), em cumprimento ao disposto no artigo 4\'ba, VII, da Lei n\'ba 10.520/02.
\par 7.4.1 - Na hip\'f3tese de algum licitante n\'e3o apresentar, no momento da entrega dos envelopes, a declara\'e7\'e3o de car\'e1ter obrigat\'f3rio, prevista no subitem 7\cf1 .4\cf0 , a Pregoeira disponibilizar\'e1 a este um modelo de Declara\'e7\'e3o que poder\'e1 ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.
\par 7.5 - O credenciamento \'e9 imprescind\'edvel para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.
\par 7.6 - Caso o proponente n\'e3o compare\'e7a, mas envie toda a documenta\'e7\'e3o necess\'e1ria dentro do prazo estipulado, participar\'e1 do Preg\'e3o Presencial com a proposta inicial apresentada quando do in\'edcio dos trabalhos, renunciando expressamente \'e0 apresenta\'e7\'e3o de novas propostas e \'e0 interposi\'e7\'e3o de recurso.
\par 7.6.1 - No caso de n\'e3o estar presente na sess\'e3o, o licitante dever\'e1 enviar declara\'e7\'e3o (ANEXO IV), dando ci\'eancia de que preenche plenamente os requisitos de habilita\'e7\'e3o estabelecidos no presente edital, juntamente com documentos constantes \cf1 no item 7.3\cf0  em envelope apartado que dever\'e1 trazer os seguintes dizeres: "PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, ES - PREG\'c3O PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE\'c7OS N\'ba 014/2017 - ENVELOPE DECLARA\'c7\'c3O".
\par 7.7 - A apresenta\'e7\'e3o do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento, isenta o licitante de apresent\'e1-lo no envelope n\'ba 02 - HABILITA\'c7\'c3O.
\par 7.8 - N\'e3o ser\'e3o realizadas c\'f3pias reprogr\'e1ficas de quaisquer documentos solicitadas pelos licitantes para fins de credenciamento ou habilita\'e7\'e3o, devendo toda documenta\'e7\'e3o pertinente ao referido procedimento licitat\'f3rio ser\'e1 disponibilizada de forma definitiva \'e0 Prefeitura Municipal de Viana, sob pena de n\'e3o credenciamento.
\par 7.9 - Os documentos de credenciamento do representante ser\'e3o entregues em separado e N\'c3O DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de HABILITA\'c7\'c3O ou de PROPOSTA COMERCIAL.
\par 7.9.1 - A falta de apresenta\'e7\'e3o ou incorre\'e7\'e3o do credenciamento n\'e3o inabilitar\'e1 a licitante, mas obstar\'e1 o representante de se manifestar e responder pela mesma.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 7.10 - No presente processo licitat\'f3rio, somente poder\'e1 se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada.
\par 7.11 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procura\'e7\'e3o, poder\'e1 representar mais de uma empresa junto \'e0 Comiss\'e3o Permanente de Licita\'e7\'e3o, sob pena de indeferimento do credenciamento para ambas.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\fs16
\par \b\fs20 8 - DA PROPOSTA COMERCIAL
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0\b0 8.1 - A proposta dever\'e1 ser entregue em m\'eddia digital (CD-R ou Pen drive), em arquivo compat\'edvel com o Sistema de Proposta Comercial Eletr\'f4nica, sendo a extens\'e3o do arquivo no formato ".PCA", n\'e3o sendo aceito nesta licita\'e7\'e3o arquivo em outra extens\'e3o n\'e3o compat\'edvel com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura de Viana.\f2
\par \f0 8.1.1 - O arquivo para gerar a Proposta de Pre\'e7os Eletr\'f4nica dever\'e1 ser solicitado at\'e9 \'e0s 18h00 do dia antecedente \'e0 abertura do certame;
\par 8.1.2 - A n\'e3o apresenta\'e7\'e3o da Proposta Eletr\'f4nica implicar\'e1 na DESCLASSIFICA\'c7\'c3O do proponente.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 8.2 - A Proposta de Pre\'e7os dever\'e1 ser formulada ainda em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identifica\'e7\'e3o da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, a ser entregue em envelope devidamente lacrado e rubricado no lacre, nos moldes do Anexo II, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indica\'e7\'f5es:\cf2
\par \cf0
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1 RAZ\'c3O SOCIAL:
\par CNPJ:
\par PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
\par PREG\'c3O PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE\'c7OS N\'ba 014/2017
\par ENVELOPE N\'ba 01 - PROPOSTA DE PRE\'c7O
\par
\par 8.3 - Na Proposta de Pre\'e7os dever\'e1 constar:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj a) Discrimina\'e7\'e3o do objeto ofertado conforme especifica\'e7\'f5es e condi\'e7\'f5es previstas no Termo de Refer\'eancia (ANEXO I);
\par b) Validade da Proposta que n\'e3o poder\'e1 ser inferior a 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da mesma;
\par c) Pre\'e7o unit\'e1rio, total e global, de acordo com os pre\'e7os praticados no mercado, conforme estabelece o inciso IV, artigo 43 da Lei n\'ba 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item (unit\'e1rio e global) e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$) com at\'e9 duas casas decimais ap\'f3s a v\'edrgula (R$ X,XX);
\par 8.4 - No pre\'e7o proposto j\'e1 dever\'e3o estar inclu\'eddos todos os encargos, tributos, contribui\'e7\'f5es e obriga\'e7\'f5es sociais, trabalhistas e previdenci\'e1rias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais servi\'e7os de apoio, os quais n\'e3o acrescentar\'e3o \'f4nus para a Prefeitura Municipal de Viana.
\par 8.5 - A apresenta\'e7\'e3o da proposta implicar\'e1 na plena aceita\'e7\'e3o, por parte do proponente, das condi\'e7\'f5es estabelecidas neste edital e seus anexos.
\par 8.6 - N\'e3o ser\'e3o consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposi\'e7\'f5es deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insan\'e1veis, bem como aquelas manifestadamente inexequ\'edveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irris\'f3rios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.
\par 8.7 - As propostas, sempre que poss\'edvel, dever\'e3o trazer as mesmas express\'f5es contidas no Termo de Refer\'eancia (ANEXO I), evitando sin\'f4nimos t\'e9cnicos, omiss\'f5es ou acr\'e9scimos referentes \'e0 especifica\'e7\'e3o do objeto.
\par 8.8 - N\'e3o ser\'e3o aceitas propostas com ofertas n\'e3o previstas neste edital, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, nem pre\'e7os ou vantagens nas ofertas das demais proponentes.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1980 8.9 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, ser\'e3o considerados como inclusos nos pre\'e7os, n\'e3o sendo aceitos pleitos de acr\'e9scimos a qualquer t\'edtulo.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 8.10 - Fornecer nos moldes do ANEXO V os dados cadastrais da empresa e de seus representantes legais para que, no caso de adjudica\'e7\'e3o favor\'e1vel \'e0 mesma do objeto da licita\'e7\'e3o, possa ser elaborado o contrato de presta\'e7\'e3o de fornecimento do objeto.
\par 8.11 - Aplicar-se-\'e3o \'e0s empresas que comprovem sua condi\'e7\'e3o de microempresa ou empresa de pequeno porte, as disposi\'e7\'f5es contidas na Lei Complementar n\'ba 123/06.
\par 8.11.1 - Para os licitantes usufru\'edrem dos benef\'edcios previstos na Lei Complementar 123/06 (artigos 42, 43, 44, 45 e seguintes), dever\'e3o apresentar junto da proposta de pre\'e7o a Certid\'e3o Simplificada, emitida pela Junta Comercial com data de emiss\'e3o n\'e3o superior a 90 (noventa) dias, contados da data da sess\'e3o p\'fablica de julgamento, em que conste o enquadramento (Porte) da empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como, comprovante de op\'e7\'e3o pelo Simples obtido atrav\'e9s do site do Minist\'e9rio da Fazenda:
\par http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=10
\par 8.12 - Ser\'e3o desclassificadas as propostas que:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx2410 a) Para sua viabiliza\'e7\'e3o, necessite de vantagens ou subs\'eddios que n\'e3o estejam previamente autorizados em lei e \'e0 disposi\'e7\'e3o de todos os concorrentes;
\par b) Estiverem incompletas, isto \'e9, n\'e3o contiverem informa\'e7\'f5es suficientemente claras, de forma a permitir a perfeita identifica\'e7\'e3o quantitativa e qualitativa do objeto licitado;
\par c) Qualquer limita\'e7\'e3o ou condi\'e7\'e3o divergente do presente Edital;
\par d) Apresentarem pre\'e7os unit\'e1rios e globais simb\'f3licos, irris\'f3rios, incompat\'edveis com os pre\'e7os de insumos ou sal\'e1rios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo a exce\'e7\'e3o prevista no par\'e1grafo 3\'ba do artigo 44 da Lei n\'ba. 8.666/93 e altera\'e7\'f5es;
\par e) Cujo pre\'e7o total seja manifestamente inexequ\'edvel conforme estabelecido no artigo 48 da Lei 8.666/93 e altera\'e7\'f5es;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx1530\tx2410 e.1) Caso entenda que o pre\'e7o \'e9 inexequ\'edvel, a pregoeira dever\'e1, antes de desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu pre\'e7o; confirmada a inexequibilidade, e com a finalidade de tornar mais eficiente o certame, a pregoeira poder\'e1 convocar os licitantes para a apresenta\'e7\'e3o de novos lances, observadas as condi\'e7\'f5es estabelecidas do Edital;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx2410 f) Verificando-se, em qualquer fase da licita\'e7\'e3o, o descumprimento de qualquer um dos requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta ser\'e1 desclassificada.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 8.13 - No tocante aos pre\'e7os, as propostas ser\'e3o verificadas quanto \'e0 exatid\'e3o das opera\'e7\'f5es aritm\'e9ticas que conduziram ao valor total or\'e7ado, procedendo-se as corre\'e7\'f5es no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os pre\'e7os unit\'e1rios. As corre\'e7\'f5es efetuadas ser\'e3o consideradas para apura\'e7\'e3o do valor da proposta.
\par 8.14 - Ser\'e3o desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, quando devidamente comprovada a inten\'e7\'e3o da licitante.\b
\par
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 9 - DA HABILITA\'c7\'c3O
\par \b0 9.1 - Os documentos necess\'e1rios \'e0 habilita\'e7\'e3o dever\'e3o ser apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo a identifica\'e7\'e3o da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indica\'e7\'f5es:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1
\par RAZ\'c3O SOCIAL:
\par CNPJ:
\par PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
\par PREG\'c3O PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE\'c7OS N\'ba 014/2017
\par ENVELOPE N\'ba 02 - HABILITA\'c7\'c3O
\par
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 9.2 - Para a habilita\'e7\'e3o dever\'e1 a empresa vencedora apresentar, no envelope n\'ba 02 - Habilita\'e7\'e3o, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via e em c\'f3pias autenticadas.
\par
\par 9.2.1 - HABILITA\'c7\'c3O JUR\'cdDICA:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\cf1 a) Registro comercial, no caso de empresa individual acompanhado de carteira de identidade do propriet\'e1rio; \b
\par \b0 b) Ato constitutivo e altera\'e7\'f5es subsequentes, ou contrato consolidado devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por a\'e7\'f5es, acompanhado de documentos de elei\'e7\'e3o de seus administradores;\b
\par \b0 c) Inscri\'e7\'e3o no Registro Civil de Pessoas Jur\'eddicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endere\'e7os dos diretores em exerc\'edcio;\b
\par \b0 d) Decreto de autoriza\'e7\'e3o em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pa\'eds, e ato de registro ou autoriza\'e7\'e3o para funcionamento expedido pelo \'f3rg\'e3o competente, quando a atividade assim o exigir;\b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\cf0\b0 e) Declara\'e7\'e3o Conjunta de que: N\'e3o est\'e1 impedida de contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica direta e indireta; N\'e3o foi declarada inid\'f4nea pelo Poder P\'fablico de nenhuma esfera; N\'e3o existe participa\'e7\'e3o, a qualquer t\'edtulo, de dirigente ou servidor de entidades ou \'f3rg\'e3os da Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal no quadro da empresa licitante; N\'e3o possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condi\'e7\'e3o de aprendiz, a partir de 14 anos\cf1  (ANEXO VI).
\par \cf0 f) Alvar\'e1 de Localiza\'e7\'e3o e Funcionamento relativo \'e0 sede ou domic\'edlio da \cf1 empresa\cf0  licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compat\'edvel com o objeto da licita\'e7\'e3o.
\par
\par 9.2.2 - QUALIFICA\'c7\'c3O ECON\'d4MICO-FINANCEIRA:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\cf1 a) Balan\'e7o Patrimonial e Demonstra\'e7\'f5es Cont\'e1beis do \'faltimo exerc\'edcio social, devidamente registrados nos \'f3rg\'e3os competentes na forma da Lei, j\'e1 exig\'edveis, certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo Termo de Abertura e Termo de Encerramento extra\'eddos do Livro Di\'e1rio, comprovando a boa situa\'e7\'e3o financeira da licitante, podendo ser atualizados por \'edndices oficiais na hip\'f3tese de encerrados h\'e1 mais de 03 (tr\'eas) meses da data de sua apresenta\'e7\'e3o, vedada a substitui\'e7\'e3o por Balancetes e Balan\'e7os provis\'f3rios;\b
\par \b0 b) Para Sociedades An\'f4nimas e outras Companhias obrigadas \'e0 publica\'e7\'e3o de Balan\'e7o, na forma da Lei 6.404/76, c\'f3pias da publica\'e7\'e3o de:\b
\par \b0 b.1) Balan\'e7o patrimonial;\b
\par \b0 b.2) Demonstra\'e7\'e3o do resultado do exerc\'edcio;\b
\par \b0 b.3) Demonstra\'e7\'e3o dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patrim\'f4nio l\'edquido, na data do balan\'e7o, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milh\'f5es de reais) n\'e3o ser\'e1 obrigada \'e0 apresenta\'e7\'e3o da demonstra\'e7\'e3o dos fluxos de caixa;\b
\par \b0 b.4) Demonstra\'e7\'e3o das muta\'e7\'f5es do Patrim\'f4nio L\'edquido ou a demonstra\'e7\'e3o dos lucros ou preju\'edzos acumulados;\b
\par \b0 b.5) Notas explicativas do balan\'e7o.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx3969 c) Para outras empresas:\b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\b0 c.1) Balan\'e7o patrimonial registrado na Junta Comercial;\b
\par \b0 c.2) Demonstra\'e7\'e3o do resultado do exerc\'edcio.\b
\par \b0 c.3) C\'f3pia do termo de abertura e de encerramento do livro Di\'e1rio, devidamente registrado na Junta Comercial. \b
\par \b0 d) Somente ser\'e3o habilitados os licitantes que apresentarem no Balan\'e7o Patrimonial, os seguintes \'edndices: \'cdndice de Liquidez Geral - ILG, \'cdndice de Solv\'eancia Geral - ISG e \'cdndice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um), nos moldes do Anexo VII deste Edital, devidamente assinado pelo representante legal e pelo Contador da licitante.\b
\par \b0 e)\b  \b0 Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (hum), em qualquer dos \'edndices referidos ACIMA, dever\'e3o comprovar patrim\'f4nio l\'edquido m\'ednimo, na forma dos \'a7\'a7 2 \'ba e 3\'ba do artigo 31 da Lei n\'ba 8.666/93, como exig\'eancia imprescind\'edvel para sua habilita\'e7\'e3o, podendo, alternativamente, ser solicitada presta\'e7\'e3o de garantia equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contrata\'e7\'e3o, na forma do \'a7 1\'ba do artigo 56 do mesmo diploma legal, para fins de contrata\'e7\'e3o;\b
\par \b0 f) A comprova\'e7\'e3o de patrim\'f4nio l\'edquido ser\'e1 equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contrata\'e7\'e3o, conforme previsto na Lei n\'ba 8.666/93, admitida a atualiza\'e7\'e3o para a data de apresenta\'e7\'e3o da proposta, por meio de \'edndices oficiais;\b
\par \b0 g) A comprova\'e7\'e3o dos \'edndices referidos na al\'ednea "d", bem como do patrim\'f4nio l\'edquido aludido na al\'ednea "f", dever\'e3o se basear nas informa\'e7\'f5es constantes nos documentos\b  \b0 listados na al\'ednea "a", constituindo obriga\'e7\'e3o exclusiva do licitante a apresenta\'e7\'e3o dos c\'e1lculos de forma objetiva, conforme informa\'e7\'f5es contidas no Anexo VII.\b
\par \cf0\b0 h) Certid\'e3o Negativa de Fal\'eancia, Recupera\'e7\'e3o Judicial e Recupera\'e7\'e3o Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jur\'eddica, com data de emiss\'e3o de no m\'e1ximo 30 (trinta) dias, anteriores \'e0 data fixada para a sess\'e3o de abertura da licita\'e7\'e3o.\cf1\b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\cf0\b0 h.1) Empresas que estejam em recupera\'e7\'e3o judicial dever\'e3o apresentar certid\'e3o ou procunciamento judicial, devidamente autenticado (nos moldes dos subitens 9.6 e 9.7 deste Edital), certificando que a proponente est\'e1 apta t\'e9cnica e econ\'f4mico-financeiramente a participar da licita\'e7\'e3o.
\par
\par 9.2.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
\par a) Comprovante de Inscri\'e7\'e3o no Cadastro Nacional de Pessoas Jur\'eddicas - CNPJ;
\par b) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional (Certid\'e3o Conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos Federais e \'e0 D\'edvida Ativa da Uni\'e3o, por elas administrados);
\par c) Prova de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi\'e7o - FGTS;
\par d) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
\par e) Prova de Regularidade Trabalhista, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST;
\par f) Prova de Regularidade Fiscal do Munic\'edpio de Viana, ES;
\par g Prova de Regularidade Fiscal do Municipal da sede da empresa licitante.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284
\par 9.2.4 - \cf1 QUALIFICA\'c7\'c3O T\'c9CNICA:
\par \cf0 a) Comprova\'e7\'e3o de que o licitante forneceu, sem restri\'e7\'e3o, material igual ou semelhante ao indicado no Anexo I do edital. A comprova\'e7\'e3o ser\'e1 feita por meio de apresenta\'e7\'e3o de no m\'ednimo 1 (um)  atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou \'f3rg\'e3o comprador.
\par b) O(s) atestado(s) dever\'e1(ao) ser fornecido(s) por pessoa jur\'eddica de direito p\'fablico ou privado, apresentados em original, por qualquer processo de c\'f3pia autenticada por cart\'f3rio competente ou por servidor da administra\'e7\'e3o ou publica\'e7\'e3o em \'f3rg\'e3o da imprensa oficial, nos termos dos itens 9.6 e 9.7 do edital.\cf1
\par \cf0 c) Declara\'e7\'e3o de\i  \i0 inexist\'eancia de fato impeditivo para a habilita\'e7\'e3o\i , \i0 que at\'e9 a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilita\'e7\'e3o, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorr\'eancias posteriores, conforme Anexo VIII;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1 d) Apresenta\'e7\'e3o da Licen\'e7a Sanit\'e1ria Estadual ou Municipal;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj e) Comprova\'e7\'e3o da Autoriza\'e7\'e3o de Funcionamento da empresa participante da licita\'e7\'e3o;
\par f) Certificado de Boas Pr\'e1ticas de Fabrica\'e7\'e3o (BPF), dado por linhas produtivas/formas farmac\'eauticas. No caso do proponente ser uma Importadora ou uma Distribuidora, dever\'e1 apresentar tamb\'e9m o Certificado de BPF do fabricante do produto por ele comercializado
\par g) Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigil\'e2ncia Sanit\'e1ria.
\par h) Registro Sanit\'e1rio do produto - A empresa dever\'e1 entregar junto com a proposta de pre\'e7os, prova de registro do medicamento emitido pela ANVISA ou c\'f3pia da publica\'e7\'e3o do Di\'e1rio Oficial da Uni\'e3o, observando-se a validade.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1 i) Se o medicamento constar da rela\'e7\'e3o da Portaria no 344/1998, a empresa dever\'e1 apresentar Autoriza\'e7\'e3o Especial (AE) de funcionamento, emitida pela ANVISA.
\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl360\slmult1\qj j) Os pre\'e7os cotados dever\'e3o obedecer o disposto nos Ac\'f3rd\'e3os 140, de 1/2/2012 e 3016 de 8/11/2012 do TCU, Resolu\'e7\'f5es da C\'e2mara de Regula\'e7\'e3o do Mercado de Medicamentos (CMED), da ANVISA e Conv\'eanio CONFAZ-ICMS 87 de 28/06/2002 e suas altera\'e7\'f5es, sendo que ser\'e1 utilizado como par\'e2metro os valores da tabela CMED atualizados no dia do Certame Licitat\'f3rio.
\par k) Certificado de Regularidade T\'e9cnica do licitante expedido pelo Conselho Regional a que compete a \'e1rea, devidamente v\'e1lido na forma da legisla\'e7\'e3o espec\'edfica vigente;
\par l) A ampresa licitante dever\'e1 apresentar Certificado de Boas Pr\'e1ticas de Distribui\'e7\'e3o e Armazenamento emitido pela ANVISA, publicado no caderno do Di\'e1rio Oficial da Uni\'e3o com emiss\'e3o inferior a 24 (vinte e quatro) meses, referente aos objetos licitados.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj
\par 9.3 - As Provas de Regularidades Fiscais e Trabalhista exigidas no subitem anterior dever\'e3o conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo licitante no momento do Credenciamento.
\par 9.4 - Figuram como exce\'e7\'f5es as Certid\'f5es cuja abrang\'eancia atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais (PGFN/Receita Federal, Trabalhista).
\par 9.5 - N\'e3o ser\'e3o aceitos protocolos de documentos, documentos em c\'f3pia n\'e3o autenticada, nem com prazo de validade vencido.
\par 9.6 - Os proponentes interessados na autentica\'e7\'e3o das c\'f3pias dos documentos para participarem do certame dever\'e3o comparecer na sala da 1\'aa CPL, em no m\'e1ximo 02 (dois) dias antecedentes a sess\'e3o de abertura para proceder a autentica\'e7\'e3o dos documentos, portando os originais e as c\'f3pias que ser\'e3o conferidas por servidor da equipe de apoio da 1\'aa CPL. Em hip\'f3tese alguma ser\'e3o autenticados documentos durante a realiza\'e7\'e3o do certame.\f3\fs22
\par \f0\fs20 9.7 - Os documentos exigidos por este Edital, e seus Anexos, far\'e3o parte integrante do processo licitat\'f3rio e poder\'e3o ser apresentados em original, por qualquer processo de c\'f3pia reprogr\'e1fica autenticada por cart\'f3rio competente ou por servidor da administra\'e7\'e3o que fa\'e7a parte da CPL ou por ele indicado, desde que conferido(s) com o original, ou publica\'e7\'e3o em \'f3rg\'e3o da imprensa oficial, e, aqueles emitidos pela internet com certificado de autenticidade.\cf1
\par \cf0 9.8 - A Pregoeira, ap\'f3s a an\'e1lise do envelope de Habilita\'e7\'e3o, proceder\'e1 \'e0 valida\'e7\'e3o nos sites dos \'f3rg\'e3os oficiais (PGFN/Receita Federal, Caixa Econ\'f4mica Federal, Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justi\'e7a, Secretarias da Fazenda), emissores das certid\'f5es negativas apresentadas.
\par 9.9 - Os documentos de habilita\'e7\'e3o ser\'e3o exigidos do(s) licitante(s) arrematante(s), podendo ser devolvidos os demais envelopes, n\'e3o abertos, ap\'f3s a publica\'e7\'e3o do resultado final do certame.\b
\par \b0 9.10 - Em caso de diverg\'eancia entre informa\'e7\'f5es contidas nos documentos exigidos pelo Edital com os apresentados pelo licitante, prevalecer\'e3o os primeiros.
\par 9.11 - A Prefeitura Municipal de Viana poder\'e1 desclassificar propostas de licitantes at\'e9 a assinatura do contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indeniza\'e7\'e3o ou ressarcimento e sem preju\'edzo de outras san\'e7\'f5es cab\'edveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s\'f3 conhecidos ap\'f3s o julgamento da licita\'e7\'e3o que desabonem sua idoneidade ou capacidade jur\'eddica, financeira, t\'e9cnica ou administrativa.
\par 9.12 - N\'e3o ser\'e3o levadas em considera\'e7\'e3o, tanto na fase de habilita\'e7\'e3o ou de classifica\'e7\'e3o de propostas de pre\'e7os, como na fase posterior \'e0 adjudica\'e7\'e3o do objeto licitado, quaisquer consultas, pleitos ou reclama\'e7\'f5es que n\'e3o tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocolizadas ou transcritas em ata. Em hip\'f3tese alguma ser\'e3o aceitos entendimentos verbais entre as partes.
\par 9.13 - \cf1 A empresa declarada vencedora do Preg\'e3o dever\'e1 encaminhar \'e0 Pregoeira em at\'e9 48 (quarenta e oito) horas do encerramento do procedimento uma nova proposta de pre\'e7o, que reflita o valor vencedor na sess\'e3o p\'fablica, sendo que a planilha dever\'e1 sofrer o mesmo percentual de desconto em rela\'e7\'e3o aos pre\'e7os unit\'e1rios e ao pre\'e7o global proposto, caso seja necess\'e1rio.
\par \cf0 9.14 - Os proponentes ser\'e3o notificados do resultado referente ao julgamento desta licita\'e7\'e3o por meio de comunica\'e7\'e3o direta a eles e lavrada em ata, bem como nos termos da Lei Municipal n\'ba 1.808/06 e do Decreto Municipal n\'ba 123/14.
\par 9.15 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste item tamb\'e9m dever\'e3o ser apresentados pela filial executora do contrato, sem preju\'edzo para a exig\'eancia de apresenta\'e7\'e3o dos documentos relativos \'e0 sua matriz.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1134 9.16 - Em caso de atraso por parte do \'f3rg\'e3o competente para emiss\'e3o de certid\'f5es comprobat\'f3rias de regularidade fiscal, a licitante poder\'e1 apresentar \'e0 Administra\'e7\'e3o outro documento que comprove a extin\'e7\'e3o ou suspens\'e3o do cr\'e9dito tribut\'e1rio, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do C\'f3digo Tribut\'e1rio Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certid\'e3o, tendo o prazo de 10 (dez) dias, contado da apresenta\'e7\'e3o dos documentos, para apresentar a certid\'e3o comprobat\'f3ria de regularidade fiscal;
\par 9.16.1 - O prazo a que se refere o subitem anterior poder\'e1, a crit\'e9rio da Administra\'e7\'e3o P\'fablica, ser prorrogado por igual per\'edodo, uma \'fanica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o \'f3rg\'e3o competente emitir a certid\'e3o;
\par 9.17 - Caso as certid\'f5es expedidas n\'e3o tragam consignados os respectivos prazos de validade, e estes n\'e3o sejam do nosso conhecimento, ser\'e3o considerados como prazos m\'e1ximos de 90 (noventa) dias para certid\'f5es federais e estaduais e 30 (trinta) dias para as certid\'f5es municipais contados a partir de sua emiss\'e3o;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 9.18 - A formaliza\'e7\'e3o da contrata\'e7\'e3o fica condicionada \'e0 regulariza\'e7\'e3o da documenta\'e7\'e3o comprobat\'f3ria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decad\'eancia do direito \'e0 contrata\'e7\'e3o, sem preju\'edzo da aplica\'e7\'e3o das san\'e7\'f5es previstas no art. 81 da Lei n\'ba 8.666/93.\b
\par \b0 9.19 - Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas dever\'e3o apresentar toda documenta\'e7\'e3o exigida para efeito de comprova\'e7\'e3o da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri\'e7\'e3o.
\par 9.19.1 - Havendo alguma restri\'e7\'e3o na comprova\'e7\'e3o da regularidade fiscal, ser\'e1 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias \'fateis, cujo termo inicial corresponder\'e1 ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrog\'e1veis por igual per\'edodo, a crit\'e9rio da Administra\'e7\'e3o, para a regulariza\'e7\'e3o da documenta\'e7\'e3o, pagamento ou parcelamento do d\'e9bito, e emiss\'e3o de eventuais certid\'f5es negativas ou positivas com efeito de negativa.
\par 9.19.2 - A falta de regulariza\'e7\'e3o da documenta\'e7\'e3o no prazo previsto no subitem anterior implicar\'e1 decad\'eancia do direito \'e0 contrata\'e7\'e3o, sem preju\'edzo das san\'e7\'f5es previstas no artigo 81 da Lei n\'ba 8.666/93, sendo facultado \'e0 Administra\'e7\'e3o convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica\'e7\'e3o, para a assinatura da Ata, ou revogar a licita\'e7\'e3o.
\par
\par \b 10 - DO PROCEDIMENTO DA SESS\'c3O E DO JULGAMENTO
\par \b0 10.1 - Declarada aberta a sess\'e3o pela Pregoeira, n\'e3o mais ser\'e3o admitidos novos proponentes.
\par 10.2 - A Pregoeira proceder\'e1 \'e0 abertura do envelope n\'ba 01 - PROPOSTA DE PRE\'c7OS, contendo as propostas, que dever\'e3o ser rubricadas por ela e pela Equipe de Apoio, conferindo-as quanto \'e0 sua validade e cumprimento das exig\'eancias contidas no Edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de menor pre\'e7o e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em at\'e9 10% (dez por cento), relativamente a de menor pre\'e7o, para o item/lote citado.
\par 10.3 - Ser\'e3o desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condi\'e7\'f5es, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx1530 10.3.1 - Para efeito de classifica\'e7\'e3o das propostas, em cumprimento ao inciso IX, do artigo 4\'ba, da Lei n\'ba 10.520/02, n\'e3o havendo pelo menos 03 (tr\'eas) ofertas nas condi\'e7\'f5es definidas no presente edital, poder\'e3o os autores das melhores propostas, at\'e9 o m\'e1ximo de 03 (tr\'eas), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os pre\'e7os oferecidos. No caso de empate de pre\'e7os na abertura das propostas, ser\'e3o admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do n\'famero de licitantes.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 10.4 - Em seguida, ser\'e1 dado in\'edcio \'e0 etapa de apresenta\'e7\'e3o de lances verbais pelos proponentes, que dever\'e3o ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior pre\'e7o, decidindo-se por meio de sorteio no(s) caso(s) de empate(s) de pre\'e7os. Os lances verbais ser\'e3o feitos para o VALOR POR ITEM at\'e9 o encerramento do julgamento deste.
\par 10.4.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poder\'e1 escolher a posi\'e7\'e3o na ordena\'e7\'e3o de lances, em rela\'e7\'e3o aos demais empatados, e assim sucessivamente at\'e9 a defini\'e7\'e3o completa da ordem de lances.
\par 10.5 - A desist\'eancia em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicar\'e1 na exclus\'e3o do licitante da etapa de lances verbais e na manuten\'e7\'e3o do \'faltimo pre\'e7o apresentado pelo licitante, para efeito de ordena\'e7\'e3o das propostas.
\par 10.6 - A Pregoeira poder\'e1 negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas \'e0 redu\'e7\'e3o do pre\'e7o.
\par 10.7 - Ap\'f3s a negocia\'e7\'e3o, a Pregoeira examinar\'e1 a aceitabilidade do menor pre\'e7o por item decidindo motivadamente a respeito.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx6660 10.8 - O crit\'e9rio de aceitabilidade quanto aos pre\'e7os ofertados ser\'e1 aferido a partir dos pre\'e7os de mercado vigentes na data da apresenta\'e7\'e3o das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administra\'e7\'e3o, que ser\'e1 juntada aos autos por ocasi\'e3o do julgamento.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx1026\tx1260\tx1926\tx2466\tx3114\tx3906\tx4626\tx5346\tx6066\tx6786\tx7506\tx8226\tx8946\tx9666 10.9 - Ser\'e1 assegurada, como crit\'e9rio de desempate e/ou prefer\'eancia de contrata\'e7\'e3o para as microempresas e empresas de pequeno porte conforme prescrevem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n\'ba 123/06, regulamentada pelo Decreto n\'b0 6.204/07.\b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\b0 10.10 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas de forma crescente, se a licitante classificada em primeiro lugar n\'e3o for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, a Pregoeira proceder\'e1 a verifica\'e7\'e3o se h\'e1 alguma proposta de ME ou EPP que se encontre na faixa de at\'e9 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor pre\'e7o. Havendo licitantes nessa condi\'e7\'e3o, considerar\'e3o empatadas essas propostas, quando a Pregoeira convocar\'e1 a ME ou EPP para ofertar, no prazo m\'e1ximo de cinco minutos, nova proposta inferior \'e0quela inicialmente vencedora e desempatar o certame.
\par 10.11 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada n\'e3o apresente proposta inferior \'e0quela inicialmente vencedora, ser\'e3o convocadas, pela ordem de classifica\'e7\'e3o, as ME ou EPP remanescentes, que tiveram lance final com pre\'e7o at\'e9 5% superior ao melhor registrado, para apresentar nova proposta na forma do disposto no subitem anterior.
\par 10.12 - No caso de equival\'eancia de valores apresentados pelas ME ou EPP, que tiveram lance final com pre\'e7o at\'e9 5% superior ao melhor registrado, ser\'e1 realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poder\'e1 apresentar a nova proposta. Contudo, s\'f3 ser\'e1 dada a oportunidade de apresentar nova proposta \'e0s demais ME ou EPP com pre\'e7os equivalentes, no caso de desist\'eancia da contemplada no sorteio, a exemplo do exposto no subitem anterior.
\par 10.13 - Se a primeira classificada for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, conforme o artigo 3\'ba da Lei Complementar n\'ba 123/06, a Pregoeira proceder\'e1 \'e0 abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITA\'c7\'c3O" da referida licitante, para verifica\'e7\'e3o do atendimento das condi\'e7\'f5es de habilita\'e7\'e3o fixadas neste edital.
\par 10.14 - N\'e3o ocorrendo a apresenta\'e7\'e3o de propostas menores que a da primeira classificada n\'e3o ME ou EPP, nos termos dos itens 10.10 e seguintes, a Pregoeira proceder\'e1 a abertura do envelope contendo os seus documentos de "HABILITA\'c7\'c3O", para verifica\'e7\'e3o do atendimento das condi\'e7\'f5es fixadas neste edital.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 10.15 - A Pregoeira durante a sess\'e3o poder\'e1 estipular normas, procedimentos, prazos e demais condi\'e7\'f5es que julgar necess\'e1rias a fim de p\'f4r ordem ao certame.
\par 10.16 - N\'e3o poder\'e1 haver desist\'eancia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente \'e0s penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados n\'e3o caber\'e1 retrata\'e7\'e3o.
\par 10.17 - Sendo aceit\'e1vel a proposta, ser\'e1 aberto o envelope n\'ba 02 - HABILITA\'c7\'c3O e verificado o atendimento das exig\'eancias de habilita\'e7\'e3o previstas neste edital.
\par 10.18 - Constatado o atendimento \'e0s exig\'eancias fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITA\'c7\'c3O), a(s) licitantes(s) ser\'e1 declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto do certame, caso n\'e3o ocorra a manifesta\'e7\'e3o de recurso.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx6660 10.19 - Se a licitante desatender \'e0s exig\'eancias para a habilita\'e7\'e3o, a Pregoeira examinar\'e1 a oferta subsequente de menor pre\'e7o, negociar\'e1 com o seu autor, decidir\'e1 sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificar\'e1 as condi\'e7\'f5es de habilita\'e7\'e3o e assim sucessivamente, at\'e9 a apura\'e7\'e3o de uma oferta aceit\'e1vel cujo autor atenda os requisitos de habilita\'e7\'e3o, caso em que ser\'e1 declarada vencedora.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 10.20 - A adjudica\'e7\'e3o do objeto desta licita\'e7\'e3o ser\'e1 feita a apenas um licitante por item.
\par 10.21 - O proponente \'e9 respons\'e1vel pelas informa\'e7\'f5es e documentos apresentados, sendo motivo de desclassifica\'e7\'e3o ou inabilita\'e7\'e3o a presta\'e7\'e3o de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassifica\'e7\'e3o ou inabilita\'e7\'e3o poder\'e1 ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposi\'e7\'f5es contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.
\par 10.22 - A Pregoeira ou a autoridade competente superior poder\'e1 solicitar esclarecimentos e promover dilig\'eancias, em qualquer momento e sempre que julgar necess\'e1rio, fixando prazo para atendimento, destinando-se a elucidar ou complementar a instru\'e7\'e3o do processo, vedada a inclus\'e3o posterior de documento ou informa\'e7\'e3o que deveria constar originalmente em qualquer dos envelopes.
\par 10.23 - Ao final da Sess\'e3o P\'fablica, a Pregoeira franquear\'e1 a palavra aos licitantes que desejarem manifestar inten\'e7\'e3o de recorrer dos atos at\'e9 ali praticados.
\par
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx567\b 11 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
\par \b0 11.1 - Se depois de verificado o direito de prefer\'eancia das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condi\'e7\'f5es, como crit\'e9rio de desempate, ser\'e1 assegurada prefer\'eancia:
\par 11.2 - Sucessivamente, aos bens/servi\'e7os:
\par a) Produzidos no Pa\'eds;
\par b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pa\'eds.
\par 11.3 - Ao licitante pessoa f\'edsica, que tenha exercido o m\'fanus p\'fablico de jurado, na condi\'e7\'e3o do artigo 439 do C\'f3digo de Processo Penal.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx567 11.4\tab - Na aus\'eancia das hip\'f3teses de prefer\'eancia acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hip\'f3teses previstas nos subitens 11.2 e 11.3, a classifica\'e7\'e3o far-se-\'e1, obrigatoriamente, por sorteio, em ato p\'fablico, para o qual todos os licitantes ser\'e3o convocados, vedado qualquer outro processo.
\par
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b 12 - DOS RECURSOS
\par \b0 12.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitat\'f3rio cabem os recursos previstos na Lei n\'ba 10.520/02 e na Lei n\'ba 8.666/93 e suas altera\'e7\'f5es, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso o Prefeito Municipal (ou outro ordenador de Despesa).
\par \cf1 12.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poder\'e1, durante a sess\'e3o p\'fablica, de forma imediata e motivada manifestar sua inten\'e7\'e3o de recorrer, com registro em ata da s\'edntese de suas raz\'f5es, quando lhe ser\'e1 concedido o prazo de 03 (tr\'eas) dias \'fateis para apresenta\'e7\'e3o das raz\'f5es do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarraz\'f5es em igual prazo, que come\'e7ar\'e1 a contar do t\'e9rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispens\'e1veis \'e0 defesa dos seus interesses.
\par 12.3 - A falta de manifesta\'e7\'e3o imediata e motivada do licitante quanto \'e0 inten\'e7\'e3o de recorrer\cf3  importar\'e1 na decad\'eancia desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
\par 12.4 - O acolhimento\cf0  de recurso importar\'e1 a invalida\'e7\'e3o apenas dos atos insuscet\'edveis de aproveitamento.
\par 12.5 - A peti\'e7\'e3o poder\'e1 ser feita na pr\'f3pria sess\'e3o de recebimento, e, se oral, ser\'e1 reduzida a termo em ata.
\par 12.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a \cf1 Pregoeira adjudicar\'e1 o objeto da licita\'e7\'e3o \'e0 vencedora e encaminhar\'e1 o processo para \cf0 homologa\'e7\'e3o da autoridade superior.
\par 12.7 - Os recursos dever\'e3o ser dirigidos \'e0 Pregoeira e protocolizados nos dias \'fateis, das 09h00min \'e0s 18h00min, na Avenida Florentino \'c1vidos, n\'ba 01, Centro, Viana/ES, e, durante os prazos para apresenta\'e7\'e3o do recurso e contrarraz\'f5es, os autos do processo permanecer\'e3o com vista franqueada aos interessados no Setor de Licita\'e7\'f5es da PMV.
\par 12.8 - Os recursos dever\'e3o ser\cf1  instru\'eddos obrigatoriamente com c\'f3pia do Contrato Social, mandato procurat\'f3rio, autenticados em Cart\'f3rio, por Tabeli\'e3o de Notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em publica\'e7\'e3o no \'f3rg\'e3o da imprensa na forma da Lei, para representar a empresa recorrente, com a devida qualifica\'e7\'e3o da empresa e de seu representante.
\par 12.9 - Os recursos interpostos fora dos prazos n\'e3o ser\'e3o conhecidos.
\par \cf0
\par \b 13 - DA HOMOLOGA\'c7\'c3O E ADJUDICA\'c7\'c3O
\par \b0 13.1 - Ap\'f3s a declara\'e7\'e3o do vencedor da licita\'e7\'e3o, n\'e3o havendo manifesta\'e7\'e3o dos proponentes quanto \'e0 interposi\'e7\'e3o de recurso, a Pregoeira adjudicar\'e1 o objeto licitado, sendo que esta adjudica\'e7\'e3o s\'f3 produzir\'e1 efeitos posteriormente \'e0 homologa\'e7\'e3o pela autoridade competente.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 13.2 - No caso de interposi\'e7\'e3o de recurso, depois de proferida a decis\'e3o, autoridade competente adjudicar\'e1 o objeto e homologar\'e1 o procedimento licitat\'f3rio.
\par \cf1 13.3 - A adjudica\'e7\'e3o do objeto e a homologa\'e7\'e3o da licita\'e7\'e3o n\'e3o obrigam a Administra\'e7\'e3o \'e0 contrata\'e7\'e3o do objeto licitado.\cf0\b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\cf1\b0
\par \cf0\b 14 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\'c7OS
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0\tx306\tx1026\tx1926\tx2466\tx3114\tx3906\tx4626\tx5346\tx6066\tx6786\tx7506\tx8226\tx8946\tx9666\b0 14.1 - A presente licita\'e7\'e3o ser\'e1 efetuada atrav\'e9s do Sistema de Registro de Pre\'e7os, previsto no artigo 15 da Lei n\'ba 8.666/93, no artigo 11 da Lei n\'ba 10.520/02, nas Leis Municipais n\'ba 2.183/09 e n\'ba 1.808/06, Decretos Municipais n\'ba 123/14 e n\'ba 209/09, bem como da legisla\'e7\'e3o correlata.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 14.2 - O Sistema de Registro de Pre\'e7os \'e9 um conjunto de procedimentos que se destina \'e0 sele\'e7\'e3o de fornecedores e pre\'e7os que ficar\'e3o registrados em Ata \'e0 disposi\'e7\'e3o da Secretaria Municipal de Sa\'fade para utiliza\'e7\'e3o em eventuais futuras contrata\'e7\'f5es para aquisi\'e7\'e3o de bens e/ou presta\'e7\'e3o de servi\'e7os.
\par 14.3 - A Ata de Registro de Pre\'e7os \'e9 um documento vinculativo, obrigacional, com caracter\'edsticas de compromisso para futura contrata\'e7\'e3o, no qual se registram os pre\'e7os, fornecedores, \'f3rg\'e3os participantes e condi\'e7\'f5es a serem praticadas, conforme as disposi\'e7\'f5es contidas no instrumento convocat\'f3rio e propostas apresentadas.
\par 14.4 - O \'d3rg\'e3o Gerenciador \'e9 o \'f3rg\'e3o ou entidade da Administra\'e7\'e3o respons\'e1vel pela condu\'e7\'e3o do conjunto de procedimentos para registro de pre\'e7os e gerenciamento da Ata de Registro de Pre\'e7os dele decorrente.
\par 14.5 - O \'d3rg\'e3o Participante \'e9 o \'f3rg\'e3o ou entidade da Administra\'e7\'e3o que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Pre\'e7os; e \'d3rg\'e3o N\'e3o Participante \'e9 o \'f3rg\'e3o ou entidade da Administra\'e7\'e3o P\'fablica, exceto da Administra\'e7\'e3o direta do Munic\'edpio de Viana, que n\'e3o participou dos procedimentos iniciais, n\'e3o integrando a Ata de Registro de Pre\'e7os, mas que poder\'e1 utiliz\'e1-la mediante ades\'e3o.
\par 14.6 - O \'d3rg\'e3o N\'e3o Participante \'e9 o \'f3rg\'e3o ou entidade da Administra\'e7\'e3o P\'fablica, exceto da Administra\'e7\'e3o direta do Munic\'edpio de Viana que n\'e3o participou dos procedimentos iniciais do SRP, n\'e3o integrando a Ata de Registro de Pre\'e7os, mas que poder\'e1 utiliz\'e1-la para aquisi\'e7\'e3o de bens e/ou contrata\'e7\'e3o de servi\'e7os, mediante ades\'e3o, ap\'f3s autoriza\'e7\'e3o do \'f3rg\'e3o gerenciador e ao fornecedor benefici\'e1rio da Ata de Registro de Pre\'e7os, observadas as condi\'e7\'f5es nela estabelecidas, o interesse pela aceita\'e7\'e3o ou n\'e3o do fornecimento, desde que este fornecimento n\'e3o prejudique as obriga\'e7\'f5es anteriormente assumidas com o \'f3rg\'e3o gerenciador e \'f3rg\'e3os participantes.
\par 14.6.1 - A utiliza\'e7\'e3o da Ata de Registro de Pre\'e7os por \'f3rg\'e3o n\'e3o participante obedecer\'e1 ao disposto no artigo 22 e seus dispositivos do Decreto Federal n\'ba 7.892/13.
\par 14.7 - Compromiss\'e1rio Fornecedor - pessoa f\'edsica ou jur\'eddica registrada na ata de registro de pre\'e7os, com o compromisso de fornecer o objeto licitado.
\par 14.8 - Gestor da Ata e/ou Fiscal do Contrato - em Registro de Pre\'e7os \'e9 o setor ou servidor designado pelos \'d3rg\'e3os Participantes e \'d3rg\'e3o Gerenciador para administrar os quantitativos e as contrata\'e7\'f5es provenientes de registro de pre\'e7os, nos termos do artigo 10 do Decreto n\'ba 209/09.
\par 14.9 - A exist\'eancia de pre\'e7os registrados n\'e3o obriga a Administra\'e7\'e3o a firmar as contrata\'e7\'f5es que deles poder\'e3o advir facultando-se a realiza\'e7\'e3o de procedimento espec\'edfico para a contrata\'e7\'e3o pretendida, sendo assegurada ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Pre\'e7os prefer\'eancia para contrata\'e7\'e3o em igualdade de condi\'e7\'f5es, caso o valor obtido no certame seja igual ou superior \'e0queles registrados.
\par
\par \b 15 - ATA DE REGISTRO DE PRE\'c7OS
\par \b0 15.1 - Ap\'f3s a homologa\'e7\'e3o, a empresa licitante classificada ser\'e1 convocada para assinar a Ata de Registro de Pre\'e7os no prazo de at\'e9 05 (cinco) dias \'fateis, que, publicada no ve\'edculo de imprensa oficial do Munic\'edpio, ter\'e1 efeito de compromisso de fornecimento nas condi\'e7\'f5es estabelecidas.
\par 15.2 - A Ata de Registro de Pre\'e7os ser\'e1 formalizada considerando a ordem de classifica\'e7\'e3o do certame.
\par 15.3 - O Munic\'edpio poder\'e1 prorrogar o prazo acima fixado, quando solicitado pela empresa licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, nos termos do artigo 64, \'a71\'ba da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 15.4 - O prazo de vig\'eancia da Ata de Registro de Pre\'e7os \'e9 de 12 (doze) meses, contado do dia posterior \'e0 data de sua publica\'e7\'e3o no \'f3rg\'e3o de imprensa oficial, vedada a sua prorroga\'e7\'e3o, podendo os contratos decorrentes desta Ata serem renovados de acordo com a Lei n\'b0 8.666/93.
\par 15.4.1 - As contrata\'e7\'f5es decorrentes do SRP ter\'e3o sua vig\'eancia conforme as disposi\'e7\'f5es contidas nos instrumentos convocat\'f3rios, obedecido ao disposto no artigo 57 da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 15.5 - Durante a validade da Ata de Registro de Pre\'e7os, a contrata\'e7\'e3o com os fornecedores registrados ser\'e1 formalizada por interm\'e9dio de instrumento contratual, emiss\'e3o de nota de empenho de despesa, autoriza\'e7\'e3o de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei n\'ba 8.666/93 \cf2 (ANEXO X).\cf0
\par 15.6 - A Ata de Registro de Pre\'e7os poder\'e1 sofrer altera\'e7\'f5es, obedecidas \'e0s disposi\'e7\'f5es contidas no artigo 65 da Lei n\'ba 8.666/93 e no artigo 24 do Decreto Municipal n\'ba 209/09.
\par 15.7 - O fornecedor ter\'e1 o registro de seu pre\'e7o cancelado pela Administra\'e7\'e3o nas hip\'f3teses previstas nos artigos 27 e 28 do Decreto n\'ba 209/09.
\par 15.8 - Nos pre\'e7os registrados dever\'e3o estar inclusos todos os custos relativos a embalagens, transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e tributos de qualquer natureza.
\par 15.9 - As aquisi\'e7\'f5es ou contrata\'e7\'f5es adicionais a que se refere este item n\'e3o poder\'e3o exceder, por \'f3rg\'e3o ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat\'f3rio e registrados na ata de registro de pre\'e7os para o \'f3rg\'e3o gerenciador e \'f3rg\'e3os participantes.
\par
\par \b 16 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE\b0
\par 16.1 - O Contrato reger-se-\'e1 pelas disposi\'e7\'f5es da Lei n\'ba 10.520/02; \cf1 Lei n\'ba 8.666/93 e \cf0 suas altera\'e7\'f5es; Lei Complementar n\'b0 123/06, alterada pela lei complementar n\'ba 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Org\'e2nica do Munic\'edpio de Viana, conforme seu artigo 64, inciso XXI; Lei Municipal n\'ba 1.808/06; no Decreto Municipal n\'ba 123/14 (que regulamenta a Lei do Preg\'e3o), demais normas complementares, disposi\'e7\'f5es do Edital na modalidade Preg\'e3o Presencial para Registro de Pre\'e7os n\'ba 014/2017 e da proposta apresentada pela CONTRATADA.
\par 16.2 - Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Pre\'e7os, o fornecedor registrado poder\'e1 ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias \'fateis contados de sua convoca\'e7\'e3o, quando dever\'e1\cf1  comparecer ao Departamento de Contratos e Conv\'eanios, localizado no segundo andar da Sede da Prefeitura, para assinatura do Contrato, sob pena de decad\'eancia do direito \'e0 contrata\'e7\'e3o, sem preju\'edzo \'e0s san\'e7\'f5es legais e \'e0s previstas no Edital.\cf0
\par 16.2.1 - O prazo previsto no subitem anterior poder\'e1 ser prorrogado, por igual per\'edodo, por solicita\'e7\'e3o justificada do fornecedor e aceita pela Administra\'e7\'e3o, nos termos do artigo 64, \'a71\'ba, da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 16.3 - Ser\'e1 facultada a substitui\'e7\'e3o do Contrato Administrativo, na forma do artigo 62 da Lei n\'ba 8.666/93, a crit\'e9rio da Administra\'e7\'e3o e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens/materiais adquiridos, dos quais n\'e3o resultem obriga\'e7\'f5es futuras, inclusive assist\'eancia t\'e9cnica.\b
\par \b0 16.4 - Se o adjudicat\'e1rio, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, n\'e3o comprovar que mant\'e9m as mesmas condi\'e7\'f5es de habilita\'e7\'e3o, ou quando, injustificadamente, recusar-se \'e0 assinatura ou aceite, poder\'e1 ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classifica\'e7\'e3o, para, ap\'f3s a verifica\'e7\'e3o da aceitabilidade da proposta, negocia\'e7\'e3o e comprovados os requisitos de habilita\'e7\'e3o, celebrar a contrata\'e7\'e3o, \cf1 ou revogar a licita\'e7\'e3o independentemente da comina\'e7\'e3o prevista no artigo 81 desta Lei\cf0 , sem preju\'edzo das san\'e7\'f5es previstas neste Edital e das demais comina\'e7\'f5es legais.
\par 16.5 - Aquele que convocado para assinatura do contrato n\'e3o o fizer dentro do prazo estabelecido pela Administra\'e7\'e3o, deixar de entregar documenta\'e7\'e3o exigida, apresentar documenta\'e7\'e3o falsa, ensejar o retardamento da execu\'e7\'e3o de seu objeto, n\'e3o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu\'e7\'e3o do contrato, comportar-se de modo inid\'f4neo, fizer declara\'e7\'e3o falsa ou cometer fraude fiscal, sendo-lhe garantido o direito \'e0 ampla defesa, ser\'e3o aplicadas as san\'e7\'f5es de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e a penalidade de suspens\'e3o do direito de licitar e contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal ou a declara\'e7\'e3o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica, sem preju\'edzo das demais comina\'e7\'f5es legais, incluindo a san\'e7\'e3o penal prevista no artigo 93 da Lei n\'ba 8.666/93 e suas altera\'e7\'f5es.
\par \cf1 16.6 - Far\'e3o partes integrantes do contrato, todos os elementos apresentados na proposta da licitante vencedora que tenham servido de base \'e0 defini\'e7\'e3o da presente licita\'e7\'e3o, bem como as condi\'e7\'f5es estabelecidas neste Edital e seus anexos.
\par 16.7 - A publica\'e7\'e3o resumida do instrumento de contrato (extrato) e de seus eventuais aditamentos na Imprensa Oficial, que \'e9 condi\'e7\'e3o indispens\'e1vel para sua efic\'e1cia, ser\'e1 providenciada pela Prefeitura Municipal de Viana at\'e9 o quinto dia \'fatil do m\'eas seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do artigo 61, par\'e1grafo \'fanico da Lei n\'ba 8.666/93 e suas altera\'e7\'f5es.
\par \cf0 16.8 - A Ordem de Fornecimento dever\'e1 conter a identifica\'e7\'e3o da unidade requisitante, indica\'e7\'e3o expressa do n\'famero do contrato, do n\'famero desta licita\'e7\'e3o, do n\'famero do processo, a identifica\'e7\'e3o da Contratada, a especifica\'e7\'e3o dos itens, as quantidades, datas e hor\'e1rios e endere\'e7o de entrega. \cf1
\par \cf0 16.9 - A ordem de fornecimento ser\'e1 expedida por qualquer meio de comunica\'e7\'e3o que possibilite a comprova\'e7\'e3o do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-s\'edmile e/ou correio eletr\'f4nico. \cf1
\par \cf0 16.10 - A atesta\'e7\'e3o dos servi\'e7os dever\'e1 ser efetuada pela Secretaria Requisitante.\cf1
\par
\par \cf0\b 17 - DO PRE\'c7O, DO REEQUIL\'cdBRIO ECON\'d4MICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE
\par \b0 17.1 - Os pre\'e7os s\'e3o fixos e irreajust\'e1veis at\'e9 01 (um) ano de vig\'eancia.
\par 17.2 - \'c9 vedada expressamente a repactua\'e7\'e3o de pre\'e7os, como esp\'e9cie de reajuste contratual.
\par 17.3 - O valor do contrato pactuado poder\'e1 ser revisto mediante solicita\'e7\'e3o da Contratada, com vistas \'e0 manuten\'e7\'e3o do equil\'edbrio econ\'f4mico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, letra "d", da Lei n\'ba 8.666/93, e observado o seguinte:
\par a) As eventuais solicita\'e7\'f5es dever\'e3o fazer-se acompanhar de comprova\'e7\'e3o da superveni\'eancia do fato imprevis\'edvel ou previs\'edvel, por\'e9m, de consequ\'eancias incalcul\'e1veis, bem como de demonstra\'e7\'e3o anal\'edtica de seu impacto nos custos do contrato e dever\'e3o obrigatoriamente ser objeto de an\'e1lise pela Procuradoria Geral do Munic\'edpio, bem como pela Controladoria Municipal.
\par 17.4 - As varia\'e7\'f5es referidas no subitem anterior ser\'e3o efetivadas obedecendo ainda os seguintes crit\'e9rios:
\par 17.4.1 - Do acr\'e9scimo contratual:
\par a) Quando os servi\'e7os constarem da proposta de pre\'e7os apresentada pela CONTRATADA os pre\'e7os ser\'e3o aqueles nela previstos.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0\tx142 b) Inexistindo elementos que permitam a fixa\'e7\'e3o dos pre\'e7os correspondentes prevalecer\'e3o os que vierem a ser ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
\par c) Caso n\'e3o haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poder\'e1 contratar com terceiros sem que caiba \'e0 CONTRATADA qualquer direito a indeniza\'e7\'e3o ou reclama\'e7\'e3o.
\par d) Ficar\'e1 a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscaliza\'e7\'e3o do objeto contratado, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho, bem como aos dep\'f3sitos, \'e0s instala\'e7\'f5es e ao registro e documentos relacionados com o neg\'f3cio contratado.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 17.4.2 - Do decr\'e9scimo contratual:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0 a) Se a CONTRATADA j\'e1 houver adquirido os materiais para aplica\'e7\'e3o na execu\'e7\'e3o do contrato, antes da Ordem de Supress\'e3o, ser\'e3o pagos exclusivamente os valores dos materiais pelo pre\'e7o de aquisi\'e7\'e3o regularmente comprovados devendo estes ser recolhidos ao almoxarifado da CONTRATANTE.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj b) Se a CONTRATADA n\'e3o se manifestar ap\'f3s a Ordem de Supress\'e3o ser\'e3o deduzidos dos pagamentos o valor dos materiais conforme previsto na documenta\'e7\'e3o apresentada.
\par 17.5 - Os pre\'e7os unit\'e1rios contratados, desde que observado o interregno m\'ednimo de um ano, contado da data limite para apresenta\'e7\'e3o da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de in\'edcio dos efeitos financeiros do \'faltimo reajuste ocorrido, ser\'e3o reajustados utilizando-se a varia\'e7\'e3o do \'cdndice Nacional de Pre\'e7o ao Consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat\'edstica - INPC/IBGE, ou outro que venha substitu\'ed-lo, \i pro rata temporis\i0 , com base na seguinte f\'f3rmula:
\par
\par R = (\'edndice relativo ao m\'eas do reajuste - \'edndice relativo ao m\'eas da data limite para apresenta\'e7\'e3o da proposta).P/Io
\par Em que:
\par a) para o primeiro reajuste:
\par R = reajuste procurado;
\par I = \'edndice relativo ao m\'eas do reajuste;
\par Io = \'edndice relativo ao m\'eas da data limite para apresenta\'e7\'e3o da proposta;
\par P = pre\'e7o atual dos servi\'e7os.
\par b) para os reajustes subsequentes:
\par R = reajuste procurado;
\par I = \'edndice relativo ao m\'eas do novo reajuste;
\par Io = \'edndice relativo ao m\'eas do in\'edcio dos efeitos financeiros do \'faltimo reajuste efetuado;
\par P = pre\'e7o do servi\'e7o atualizado at\'e9 o \'faltimo reajuste efetuado.
\par
\par 17.6 - Os reajustes ser\'e3o precedidos de solicita\'e7\'e3o da CONTRATADA.
\par 17.7 - A CONTRATANTE dever\'e1 assegurar-se de que os pre\'e7os contratados s\'e3o compat\'edveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contrata\'e7\'e3o mais vantajosa.
\par 17.8 - Ser\'e1 considerada como data de in\'edcio dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicita\'e7\'e3o da CONTRATADA.
\par 17.9 - Na concess\'e3o de reajuste de pre\'e7os, deve atentar-se especialmente para as seguintes situa\'e7\'f5es no cumprimento do objeto contratual:
\par 17.9.1 - Atraso por culpa da CONTRATADA:
\par a) Se houver aumento do \'edndice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto;
\par b) Se houver diminui\'e7\'e3o do \'edndice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
\par 17.9.2 - Antecipa\'e7\'e3o:
\par a) Prevalece o \'edndice vigente na data em que for realizado o objeto;
\par 17.9.3 - Prorroga\'e7\'e3o:
\par a) Prevalece o \'edndice vigente no m\'eas previsto para cumprimento do objeto.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\cf1\f1
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\cf0\b\f0 18 - PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA E/OU EXECU\'c7\'c3O
\par \b0 18.1 - Os crit\'e9rios de prazo, local e forma de entrega e/ou execu\'e7\'e3o est\'e3o previstos no Termo de Refer\'eancia (ANEXO I).
\par
\par \b 19 - DO CONTROLE, DA EXECU\'c7\'c3O E DA FISCALIZA\'c7\'c3O
\par \b0 19.1 - Nos termos do artigo 67, da Lei n\'ba 8.666/93, ser\'e1 designado representante para acompanhar e fiscalizar os bens/servi\'e7os e todas as ocorr\'eancias relacionadas com a entrega/execu\'e7\'e3o, determinando o que for necess\'e1rio \'e0 regulariza\'e7\'e3o de falhas ou defeitos observados. Na aus\'eancia ou impedido do representante designado, haver\'e1 a substitui\'e7\'e3o por outro servidor indicado pela Administra\'e7\'e3o.
\par 19.2 - A fiscaliza\'e7\'e3o de que trata este item n\'e3o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei\'e7\'f5es t\'e9cnicas ou v\'edcios redibit\'f3rios, e, na ocorr\'eancia desta, n\'e3o implica em corresponsabilidade da Administra\'e7\'e3o ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70, da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 19.3 - O representante da Administra\'e7\'e3o anotar\'e1 em registro pr\'f3prio todas as ocorr\'eancias relacionadas com a execu\'e7\'e3o do contrato, indicando dia, m\'eas e ano, bem como o nome dos funcion\'e1rios eventualmente envolvidos, determinando o que for necess\'e1rio \'e0 regulariza\'e7\'e3o das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos \'e0 autoridade competente para as provid\'eancias cab\'edveis.
\par 19.4 - O(a) fiscal ora designado(a), ou em sua aus\'eancia, o seu substituto, dever\'e1:
\par a) Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro pr\'f3prio todas as ocorr\'eancias \'e0 sua execu\'e7\'e3o, determinando o que for necess\'e1rio \'e0 regulariza\'e7\'e3o das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo h\'e1bil, as decis\'f5es e as provid\'eancias que ultrapassarem a sua compet\'eancia, nos termos da lei;
\par b) Avaliar, continuamente, a qualidade dos servi\'e7os prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu per\'edodo de validade, eventualmente, propor \'e0 autoridade superior a aplica\'e7\'e3o das penalidades legalmente estabelecidas;
\par c) Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto efetivamente entregue, antes do encaminhamento \'e0 Secretaria de Finan\'e7as para pagamento.
\par \b
\par 20 - DA VIG\'caNCIA E DO PRAZO DE EXECU\'c7\'c3O
\par \b0 20.1 - O prazo de vig\'eancia desta contrata\'e7\'e3o \cf1 ser\'e1 12 (doze) meses\cf0 , contado do dia de sua assinatura.
\par \cf1 20.1.1 - O prazo de vig\'eancia das contrata\'e7\'f5es decorrentes do registro de pre\'e7os apresentar\'e1 como termo inicial o recebimento da autoriza\'e7\'e3o de servi\'e7o/Nota de Empenho, e como termo final a entrega dos produtos.\cf0
\par \cf1 20.1.2 -\cf0  Salvo o prazo de validade da referida Ata, nas demais contagens dos prazos estabelecidos no Termo de Refer\'eancia e seus Anexos, excluir-se-\'e1 o dia do in\'edcio e incluir-se-\'e1 o do vencimento, s\'f3 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal dos \'d3rg\'e3os e Entidades respons\'e1veis pelo contrato.
\par \cf1 20.1.3 - O prazo apresentado pela proponente vencedora poder\'e1 ser aditivado, nas\cf0  seguintes situa\'e7\'f5es:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx360\tx720 a)\tab A ju\'edzo do Munic\'edpio de Viana, atrav\'e9s de justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;
\par b)\tab Na ocorr\'eancia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no par\'e1grafo primeiro, incisos I a VI, do artigo 57 da Lei n\'ba 8666/93.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 20.2 - O prazo de entrega/execu\'e7\'e3o dos bens/servi\'e7os ser\'e1 de 10 (dez) dias \'fateis, a partir do recebimento da autoriza\'e7\'e3o de fornecimento e/ou ordem de servi\'e7os.
\par 20.3 - A eventual reprova\'e7\'e3o dos bens/servi\'e7os em qualquer fase de execu\'e7\'e3o, n\'e3o implicar\'e1 em altera\'e7\'f5es de prazos, nem eximir\'e1 a Contratada da penaliza\'e7\'e3o das multas contratuais.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b
\par 21 - DAS OBRIGA\'c7\'d5ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
\par \b0 21.1 - OBRIGA\'c7\'d5ES DA CONTRATANTE:
\par 21.1.1 - Receber os bens/servi\'e7os no prazo e condi\'e7\'f5es estabelecidas no Edital e seus anexos;
\par 21.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especifica\'e7\'f5es constantes do Edital e da proposta, para fins de aceita\'e7\'e3o e recebimento definitivo;
\par 21.1.3 - Comunicar \'e0 Contratada, por escrito, sobre imperfei\'e7\'f5es, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substitu\'eddo, reparado ou corrigido;
\par 21.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga\'e7\'f5es da Contratada, atrav\'e9s de comiss\'e3o/servidor especialmente designado;
\par 21.1.5 - Efetuar o pagamento \'e0 Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
\par 21.1.6 - A Administra\'e7\'e3o n\'e3o responder\'e1 por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados \'e0 execu\'e7\'e3o do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorr\'eancia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
\par 21.1.7 - Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execu\'e7\'e3o do objeto adquirido \'e0 Contratada atrav\'e9s de Oficio e/ou e-mail
\par das@viana.es.gov.br                 e/ou                 saude@viana.es.gov.br
\par 21.1.8 - A Contratante reserva-se o direito de rejeitar e suspender o pagamento se o objeto contratado n\'e3o atender as especifica\'e7\'f5es constantes neste Termo de Refer\'eancia.
\par 21.2 - OBRIGA\'c7\'d5ES DA CONTRATADA:
\par 21.2.1 - A Contratada deve cumprir todas as obriga\'e7\'f5es constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu\'e7\'e3o do objeto;\b
\par \b0 21.2.2 - Entregar/executar os bens/servi\'e7os em perfeitas condi\'e7\'f5es, conforme especifica\'e7\'f5es, prazos constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;\i
\par \i0 21.2.3 - Responsabilizar-se pelos v\'edcios e danos decorrentes do objeto;
\par 21.2.4 - Manter, durante toda a execu\'e7\'e3o do contrato, em compatibilidade com as obriga\'e7\'f5es assumidas, todas as condi\'e7\'f5es de habilita\'e7\'e3o e qualifica\'e7\'e3o exigidas na licita\'e7\'e3o;
\par 21.2.5 - Entregar/executar os bens/servi\'e7os desta licita\'e7\'e3o ap\'f3s a expedi\'e7\'e3o de autoriza\'e7\'e3o de fornecimento/ordem de servi\'e7o e de acordo com a solicita\'e7\'e3o do Setor Respons\'e1vel.
\par 21.2.6 - Providenciar a imediata corre\'e7\'e3o das defici\'eancias apontadas pela CONTRATANTE;
\par 21.2.7 - Ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados diretamente a Administra\'e7\'e3o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega/execu\'e7\'e3o do bem/servi\'e7o;
\par 21.2.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e preju\'edzos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, \'e0 Contratante, ou a terceiros;
\par 21.2.9 - Entregar/executar os bens/servi\'e7os desta licita\'e7\'e3o de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;
\par 21.2.10 - Indicar preposto para represent\'e1-la durante a execu\'e7\'e3o do contrato;
\par 21.2.11 - Garantir a execu\'e7\'e3o qualificada do contrato durante o per\'edodo de execu\'e7\'e3o;
\par 21.2.12 - Disponibilizar funcion\'e1rios treinados e equipados, que trabalhem de acordo com as normas de seguran\'e7a exigidas pela legisla\'e7\'e3o vigente, sendo de sua completa responsabilidade os danos que vierem a serem causados diretamente a sua equipe de trabalho, \'e0 administra\'e7\'e3o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu\'e7\'e3o do contrato;
\par 21.2.13 - Comunicar a CONTRATANTE, por interm\'e9dio da Secretaria Requisitante, por escrito, no prazo m\'e1ximo de 07 (sete) dias \'fateis antecedentes ao vencimento da execu\'e7\'e3o do servi\'e7o, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto no Termo de Refer\'eancia.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1701 21.2.14 - Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas, ao fiscal do contrato, qualquer ocorr\'eancia anormal verificada na entrega/execu\'e7\'e3o dos bens/servi\'e7os dos produtos, independentemente da comunica\'e7\'e3o verbal, sob pena de multa.
\par 21.2.15 -\cf1  \cf0 Manter em servi\'e7o somente profissionais capacitados, portando crach\'e1s de identifica\'e7\'e3o individual, do qual dever\'e1 constar o nome da Contratada, n\'ba de registro, fun\'e7\'e3o e fotografia do empregado portador.
\par 21.2.16 - Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como natureza grave n\'e3o seja mantido em servi\'e7o.
\par 21.2.17 - Apresentar \'e0 CONTRATANTE, quando exigido, comprovante de pagamentos de sal\'e1rios, ap\'f3lices de seguro contra acidente de trabalho e quita\'e7\'e3o de suas obriga\'e7\'f5es trabalhistas e previdenci\'e1rias relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a servi\'e7o da Contratante, por for\'e7a deste contrato, e, caso n\'e3o sejam apresentadas, a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a efetuar os devidos pagamentos diretos dos sal\'e1rios e demais verbas trabalhistas, diretamente aos trabalhadores bem como das contribui\'e7\'f5es previdenci\'e1rios e do FGTS \'e0 Administra\'e7\'e3o da seguinte forma:
\par 21.2.17.1 - Autorizar a CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos sal\'e1rios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como, das contribui\'e7\'f5es previdenci\'e1rias e do FGTS, quando n\'e3o demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obriga\'e7\'f5es, at\'e9 o momento da regulariza\'e7\'e3o, sem preju\'edzo das san\'e7\'f5es cab\'edveis;
\par 21.2.17.2 - Quando n\'e3o for poss\'edvel a realiza\'e7\'e3o desses pagamentos pela pr\'f3pria CONTRATANTE (ex.: por falta da documenta\'e7\'e3o pertinente, tais como folha de pagamento, rescis\'f5es dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente ser\'e3o depositados junto \'e0 Justi\'e7a do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de sal\'e1rios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui\'e7\'f5es sociais e FGTS decorrentes;
\par 21.2.17.3 - Visando garantir o cumprimento das obriga\'e7\'f5es trabalhistas, a contratada autoriza o aprovisionamento de valores para o pagamento das f\'e9rias, 13\'ba sal\'e1rio e rescis\'e3o contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercuss\'f5es perante o FGTS e Seguridade Social, que ser\'e3o depositados pelo contratante em conta vinculada espec\'edfica, os quais somente ser\'e3o liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores.
\par 21.2.17.4 - Eventual saldo existente na conta vinculada apenas ser\'e1 liberado com a execu\'e7\'e3o completa do contrato, ap\'f3s a comprova\'e7\'e3o, por parte da empresa, da quita\'e7\'e3o de todos os encargos trabalhistas e previdenci\'e1rios relativos ao servi\'e7o contratado;
\par 21.2.18 -\cf1  \cf0 A CONTRATADA n\'e3o poder\'e1 subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem anu\'eancia da Contratante, sob pena de rescis\'e3o;
\par 21.2.19 - A CONTRATANTE n\'e3o aceitar\'e1, sob nenhum pretexto, a transfer\'eancia de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, t\'e9cnicos ou quaisquer outros;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1 21.2.20 - Retirar, transportar e substituir a suas expensas no prazo de at\'e9 48 horas ap\'f3s o recebimento da notifica\'e7\'e3o emitida pela Prefeitura Municipal de Viana, os medicamentos em que forem constadas avarias e/ou defeitos, danos em decorr\'eancia de transporte ou acondicionamento;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 21.2.21 - A Contratada dever\'e1 fornecer medicamentos obedecendo a Orienta\'e7\'e3o Interpretativa n\'ba 2, de 13 de novembro de 2006, da C\'e2mara de Regula\'e7\'e3o do Mercado de Medicamentos (CMED), o qual estabelece que em qualquer opera\'e7\'e3o de venda efetivada pelas empresas produtoras de medicamentos ou pelas distribuidoras, destinada tanto ao setor p\'fablico como ao setor privado, dever\'e1 ser respeitado, para venda, o limite do Pre\'e7o Fabricante (PF). Esse pre\'e7o inclui os impostos incidentes, desta forma, o Distribuidor de Medicamentos que comercializar medicamentos por pre\'e7os superiores ao Pre\'e7o F\'e1brica estar\'e1 sujeito \'e1s san\'e7\'f5es descritas no 'caput' do art. 8\'ba da Lei n\'ba 10.742, de 6 de outubro de 2003.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1701
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\b 22 - DAS SAN\'c7\'d5ES ADMINISTRATIVAS
\par \b0 22.1 - Nos termos do que prescreve a Lei n\'ba 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a administra\'e7\'e3o p\'fablica municipal e aos licitantes que cometam atos visando frustrar os objetivos da licita\'e7\'e3o ser\'e3o aplicadas advert\'eancias, multas, suspens\'e3o tempor\'e1ria, impedimento de licitar e/ou contratar e declara\'e7\'e3o de inidoneidade, sem preju\'edzo de outras provid\'eancias de car\'e1ter administrativo e judicial visando repara\'e7\'e3o de eventuais danos.
\par 22.2 - As condutas e as san\'e7\'f5es a que est\'e3o pass\'edveis os licitantes e/ou contratados s\'e3o as seguintes:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284 a) ADVERT\'caNCIA no caso de descumprimento de normas de licita\'e7\'e3o ou de cl\'e1usulas contratuais e outras obriga\'e7\'f5es assumidas;
\par b) MULTA MORAT\'d3RIA de 0,5% (cinco d\'e9cimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/servi\'e7os licitados;
\par c) MULTA COMPENSAT\'d3RIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de descumprimento do Objeto;
\par d) SUSPENS\'c3O TEMPOR\'c1RIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal por 3 (tr\'eas) meses no caso de vencido o prazo da advert\'eancia e o licitante ou contratada permanecer inadimplente;
\par e) SUSPENS\'c3O TEMPOR\'c1RIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal por 6 (seis) meses no caso de aplica\'e7\'e3o de duas penas de advert\'eancia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administra\'e7\'e3o e altera\'e7\'e3o da quantidade ou qualidade dos bens entregues;
\par f) SUSPENS\'c3O TEMPOR\'c1RIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado da execu\'e7\'e3o de obra, de servi\'e7o, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
\par g) SUSPENS\'c3O TEMPOR\'c1RIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; paralisa\'e7\'e3o de servi\'e7o, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamenta\'e7\'e3o e pr\'e9via comunica\'e7\'e3o \'e0 Administra\'e7\'e3o; praticar ato il\'edcito visando frustrar os objetivos de licita\'e7\'e3o no \'e2mbito da Administra\'e7\'e3o P\'fablica Municipal; sofrer condena\'e7\'e3o definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; apresentar documenta\'e7\'e3o ou declara\'e7\'e3o falsa; falhar ou fraudar na execu\'e7\'e3o do contrato; comportar-se de modo inid\'f4neo; Demonstrarem n\'e3o possuir idoneidade para contratar com a Administra\'e7\'e3o em virtude de atos il\'edcitos privados;
\par h) DECLARA\'c7\'c3O DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni\'e7\'e3o ou at\'e9 que seja promovida a reabilita\'e7\'e3o perante a pr\'f3pria autoridade que aplicou a san\'e7\'e3o, a qual ser\'e1 concedida sempre que a contratada ressarcir os preju\'edzos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das san\'e7\'f5es de suspens\'e3o e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA ter sofrido condena\'e7\'e3o definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos il\'edcitos visando a frustrar os objetivos da licita\'e7\'e3o; demonstrar n\'e3o possuir idoneidade para contratar com a Administra\'e7\'e3o em virtude de atos il\'edcitos privados.
\par i) DECLARA\'c7\'c3O DE INIDONEIDADE -\cf1  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, n\'e3o celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documenta\'e7\'e3o falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execu\'e7\'e3o de seu objeto, n\'e3o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu\'e7\'e3o do contrato, comportar-se de modo inid\'f4neo ou cometer fraude fiscal, ficar\'e1 impedido de licitar e contratar com a Uni\'e3o, Estados, Distrito Federal ou Munic\'edpios e, ser\'e1 descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de at\'e9 5 (cinco) anos, sem preju\'edzo das multas previstas em edital e no contrato e das demais comina\'e7\'f5es legais.\cf0
\par 22.3 - Na hip\'f3tese da aplica\'e7\'e3o de san\'e7\'e3o ficar\'e1 assegurado ao fornecedor o direito \'e0 ampla defesa.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 22.3.1 - Ocorrendo a aplica\'e7\'e3o de san\'e7\'e3o o fornecedor ser\'e1 notificado para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias \'fateis, a contar do recebimento da notifica\'e7\'e3o.
\par 22.3.2 - No caso de declara\'e7\'e3o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra\'e7\'e3o P\'fablica, o prazo para a defesa do fornecedor \'e9 de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notifica\'e7\'e3o.
\par 22.3.3 - O desatendimento \'e0 notifica\'e7\'e3o importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclus\'e3o do direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplica\'e7\'e3o da san\'e7\'e3o prevista em Lei e no edital.
\par 22.3.4 - No exerc\'edcio de sua defesa o fornecedor poder\'e1 juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alega\'e7\'f5es referentes \'e0 mat\'e9ria objeto do processo.
\par 22.3.5 - A Contratada incumbir\'e1 provar os fatos e situa\'e7\'f5es alegadas e, sem preju\'edzo da autoridade processante, averiguar as situa\'e7\'f5es indispens\'e1veis \'e0 elucida\'e7\'e3o dos fatos e imprescind\'edveis \'e0 forma\'e7\'e3o do seu convencimento.
\par 22.4 - A aplica\'e7\'e3o de tr\'eas advert\'eancias, seguidas de justificativas n\'e3o aceitas, \'e9 causa de rescis\'e3o contratual, ficando a cargo da Administra\'e7\'e3o decidir sobre a oportunidade e conveni\'eancia de rescindir.
\par 22.5 - Na hip\'f3tese da aplica\'e7\'e3o de multa, em havendo garantia prestada, o valor ser\'e1 descontado desta.
\par 22.5.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, al\'e9m da perda desta, responder\'e1 a licitante ou contratada pela sua diferen\'e7a, devidamente atualizada pelo \'cdndice Geral de Pre\'e7os - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, at\'e9 a data do efetivo recolhimento, ao qual ser\'e1 descontada dos pagamentos devidos pela Administra\'e7\'e3o ou cobrada judicialmente.
\par 22.5.2 - O atraso, para efeito de c\'e1lculo de multa, ser\'e1 contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material/servi\'e7os, se dia de expediente normal no \'f3rg\'e3o ou entidade interessada, ou do primeiro dia \'fatil seguinte.
\par 22.5.3 - A pena de multa poder\'e1 ser aplicada cumulativamente com as demais san\'e7\'f5es restritivas de direitos constantes deste Decreto.
\par 22.6 - Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/servi\'e7o licitado, a ordem de fornecimento ou contrato poder\'e1 ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse p\'fablico em manter a aven\'e7a, hip\'f3tese em que ser\'e1 aplicada multa de acordo com a modalidade.
\par 22.7 - Quando da aplica\'e7\'e3o de san\'e7\'f5es em raz\'e3o de apresenta\'e7\'e3o documenta\'e7\'e3o ou declara\'e7\'e3o falsa, falha ou fraude na execu\'e7\'e3o do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de fraude fiscal ser\'e1 feita comunica\'e7\'e3o ao Minist\'e9rio P\'fablico para ado\'e7\'e3o de provid\'eancias cab\'edveis no \'e2mbito daquela institui\'e7\'e3o.
\par 22.8 - Independentemente das san\'e7\'f5es administrativas cab\'edveis, a licitante ou contratada ficar\'e1, ainda, sujeita \'e0 responsabiliza\'e7\'e3o pelo pagamento das perdas e danos causados \'e0 Administra\'e7\'e3o Municipal ou a terceiros.\cf1
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\f1
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\cf0\b\f0 23 - DO PAGAMENTO
\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl360\slmult1\qj\b0 23.1 - O pagamento ser\'e1 efetuado no prazo de at\'e9 30 (trinta) dias, por meio de conta corrente da CONTRATADA, no Banco por ele indicado na Proposta de Pre\'e7os, contados da data da ordem de fornecimento do objeto contratado, constantes na Nota Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, juntamente com o instrumento de autoriza\'e7\'e3o e obrigatoriamente com a comprova\'e7\'e3o da entrega do objeto, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, em conformidade com as informa\'e7\'f5es emitidas na Nota Fiscal de Fornecimento.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx180\tx1797 23.2 - A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1797 23.2.1 - Identifica\'e7\'e3o completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documenta\'e7\'e3o fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que cont\'e9m o mesmo CNPJ base, com sequencial espec\'edfico da filial/matriz) da contratada, endere\'e7o, inscri\'e7\'e3o estadual ou municipal, etc.;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx993\tx1276\tx1797 23.2.2 - Identifica\'e7\'e3o completa do contratante;
\par 23.2.3 - Descri\'e7\'e3o de forma clara do objeto executado;
\par 23.2.4 - Valores unit\'e1rios e totais com as informa\'e7\'f5es referentes aos itens do objeto efetivamente entregues.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tqr\tx9356 23.2.5 - N\'famero do processo que originou a licita\'e7\'e3o.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tqr\tx9356 23.3 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunst\'e2ncia que impe\'e7a a liquida\'e7\'e3o da despesa, aquela ser\'e1 devolvida \'e0 CONTRATADA e o pagamento ficar\'e1 pendente at\'e9 que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hip\'f3tese, o prazo para pagamento iniciar-se-\'e1 ap\'f3s a regulariza\'e7\'e3o da situa\'e7\'e3o ou reapresenta\'e7\'e3o do documento fiscal, n\'e3o acarretando qualquer \'f4nus para a Prefeitura Municipal de Viana.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tqr\tx9498 23.4 - Os pagamentos poder\'e3o ser sustados pela CONTRATANTE no caso de erros ou v\'edcios na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Servi\'e7o/Fatura(s).
\par 23.5 - \'c9 vedada, terminantemente, a antecipa\'e7\'e3o de pagamentos sem a efetiva entrega do objeto.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tqr\tx9356 23.6 - Os pagamentos ser\'e3o condicionados \'e0 apresenta\'e7\'e3o dos seguintes documentos, em originais ou devidamente autenticados:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1134 23.6.1 - Nota Fiscal:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1701 a) Nota Fiscal dos produtos/servi\'e7os licitados e entregues/executados devidamente atestados pelo setor competente.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1134 23.7 - Dever\'e1 a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo de validade vigente, descritas abaixo:
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx1701 a) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e D\'edvida Ativa da Uni\'e3o (Certid\'e3o Conjunta PGFN e RFB);
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx851\tx1701\tqr\tx9356 b) Prova de Regularidade com a Fazenda P\'fablica do Estado onde for sediada a empresa;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx851\tqr\tx9356 c) Prova de Regularidade com a Fazenda P\'fablica do Munic\'edpio onde for sediada a empresa;
\par d) Prova de Regularidade com a Fazenda P\'fablica do Munic\'edpio de Viana;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tqr\tx9356 e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi\'e7o - FGTS;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj f) Prova de Regularidade junto a Justi\'e7a do Trabalho atrav\'e9s da Certid\'e3o Negativa de D\'e9bitos Trabalhistas.
\par 23.8 - Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO CONTRATANTE, incidir\'e1 sobre o valor e/ou parcela em atraso a corre\'e7\'e3o monet\'e1ria atrav\'e9s dos \'edndices oficiais de remunera\'e7\'e3o b\'e1sica e juros aplicados \'e0 Caderneta de Poupan\'e7a, nos termos do artigo 40, inciso XIV, "c" da Lei n\'ba 8.666/93 e altera\'e7\'f5es.
\par 23.9 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra\'e7\'e3o decorrentes dos servi\'e7os j\'e1 prestados, salvo em caso de calamidade p\'fablica, grave perturba\'e7\'e3o da ordem interna ou guerra, assegura \'e0 CONTRATADA o direito de optar pela suspens\'e3o do cumprimento de suas obriga\'e7\'f5es at\'e9 que seja normalizada a situa\'e7\'e3o e a pronta quita\'e7\'e3o das parcelas em aberto.
\par \cf1 23.10 - Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui\'e7\'f5es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, dever\'e1 apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprova\'e7\'e3o, a fim de evitar a reten\'e7\'e3o na fonte dos tributos e contribui\'e7\'f5es, conforme legisla\'e7\'e3o em vigor.
\par \cf0 23.11 - No caso de eventuais atrasos de pagamento, e, desde que a CONTRATANTE n\'e3o tenha concorrido de alguma forma para tanto, observando que o valor devido dever\'e1 ser acrescido de encargos morat\'f3rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento at\'e9 a data do efetivo pagamento, por meio de uma taxa prefixada ao ano ou conforme \'edndices oficiais de remunera\'e7\'e3o b\'e1sica e juros aplicados \'e0 Caderneta de Poupan\'e7a (nos termos do artigo 1\'ba al\'ednea "f" da Lei 9.494/94, alterada pelo artigo 5\'ba da Lei n\'ba 11.960/09), mediante a aplica\'e7\'e3o da seguinte f\'f3rmula:
\par
\par \i EM = N x VP x I
\par \i0 Onde:
\par EM = Encargos morat\'f3rios;
\par N = N\'famero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
\par VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
\par I = \'cdndice de compensa\'e7\'e3o financeira, assim apurado:
\par I = (TX/100) /365, sendo:
\par TX - Percentual da taxa anual do IPCA - \'cdndice de Pre\'e7o ao Consumidor Ampliado fornecido pela FGV - Funda\'e7\'e3o Get\'falio Vargas.
\par
\par 23.12 - A compensa\'e7\'e3o financeira prevista nesta condi\'e7\'e3o ser\'e1 inclu\'edda, a requerimento do interessado, na fatura do m\'eas seguinte ao da ocorr\'eancia;
\par 23.13 - Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA dever\'e1 apresentar \'e0 CONTRATANTE a 1\'aa via da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprova\'e7\'e3o.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx426\b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 24 - DA CESS\'c3O E SUBCONTRATA\'c7\'c3O
\par \b0 24.1 - \'c9 vedada a subcontrata\'e7\'e3o integral dos servi\'e7os ora contratados.
\par 24.2 - A CONTRATADA n\'e3o poder\'e1 ceder e/ou subcontratar parcialmente os servi\'e7os objeto do edital sem pr\'e9via autoriza\'e7\'e3o por escrito do CONTRATANTE, ressalvando-se que quando concedido, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo termo de cess\'e3o e/ou subcontrata\'e7\'e3o, com a inteira obedi\'eancia aos termos do Contrato firmado com a CONTRATANTE, e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o termo de cess\'e3o e/ou subcontrata\'e7\'e3o, sem que caiba ao cession\'e1rio e/ou subcontratado o direito de reclamar indeniza\'e7\'e3o ou preju\'edzo de qualquer esp\'e9cie. Ocorrendo a hip\'f3tese de subcontrata\'e7\'e3o, \'e0 subcontratada ser\'e3o exigidas as mesmas condi\'e7\'f5es de habilita\'e7\'e3o prevista neste edital.
\par 24.2.1 - Em caso de autoriza\'e7\'e3o de subcontrata\'e7\'e3o parcial, o limite m\'e1ximo da subcontrata\'e7\'e3o ser\'e1 de 30% (trinta por cento).
\par 24.3 - Todas as obriga\'e7\'f5es fiscais, legais, trabalhistas e previdenci\'e1rias decorrentes de qualquer reclama\'e7\'e3o, demanda ou exig\'eancia administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas contra a Prefeitura Municipal de Viana pelos subcontratados, ou relativamente  a estes, pelos empregados da Contratada ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer t\'edtulo, envolvidos na execu\'e7\'e3o do contrato, ser\'e3o de responsabilidade exclusiva da Contratada e dever\'e3o ser integralmente por esta assumidas, a partir da data de assinatura do Contrato.
\par 24.4 - Caso haja a subcontrata\'e7\'e3o dos servi\'e7os, dever\'e1 ser dada a prefer\'eancia para a Microempresa e Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas, respeitando o limite de 30% (trinta por cento), conforme previsto no inciso II, artigo 48 da Lei Complementar n\'ba 123/2006.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx426\b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 25 - DA RESCIS\'c3O CONTRATUAL
\par \b0 25.1 - No caso de descumprimento das condi\'e7\'f5es estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fizer fora das especifica\'e7\'f5es e/ou condi\'e7\'f5es aven\'e7adas, a CONTRATANTE poder\'e1 rescindir o contrato e aplicar as disposi\'e7\'f5es contidas na se\'e7\'e3o V do cap\'edtulo III da Lei n\'ba 8.666/93.
\par 25.2 - Na hip\'f3tese de ocorrer a sua rescis\'e3o administrativa, s\'e3o assegurados \'e0 Prefeitura Municipal de Viana os direitos previstos nos artigos 77 e 80 da Lei n\'ba 8.666/93.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx284\tx426\b
\par 26 - DA REVOGA\'c7\'c3O DO PROCEDIMENTO\b0\f2
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f0 26.1 - A Administra\'e7\'e3o poder\'e1 revogar a licita\'e7\'e3o por raz\'f5es de interesse p\'fablico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
\par 26.2 - A revoga\'e7\'e3o ser\'e1 precedida de procedimento administrativo, assegurado o contradit\'f3rio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
\par \b\f2
\par \f0 27 - DA ANULA\'c7\'c3O DO PROCEDIMENTO\b0\f2
\par \f0 27.1 - A Administra\'e7\'e3o, de of\'edcio ou por provoca\'e7\'e3o de terceiros, dever\'e1 anular o procedimento quando eivado de v\'edcio insan\'e1vel.
\par 27.2 - A anula\'e7\'e3o ser\'e1 precedida de procedimento administrativo, assegurado o contradit\'f3rio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
\par 27.3 - A nulidade do procedimento de licita\'e7\'e3o n\'e3o gera obriga\'e7\'e3o de indenizar pela Administra\'e7\'e3o.
\par 27.4 - A declara\'e7\'e3o de nulidade de algum ato do procedimento somente resultar\'e1 na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequ\'eancia do ato anulado.
\par 27.5 - Quando da declara\'e7\'e3o de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicar\'e1 expressamente os atos a que ela se estende.
\par 27.6 - A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jur\'eddicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, al\'e9m de desconstituir os j\'e1 produzidos.
\par 27.7 - A nulidade do contrato n\'e3o exonera a Administra\'e7\'e3o do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado at\'e9 a data em que ela for declarada e por outros preju\'edzos regularmente comprovados, contanto que n\'e3o lhe seja imput\'e1vel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
\par 27.8 - Nenhum ato ser\'e1 declarado nulo se do defeito n\'e3o resultar preju\'edzo ao interesse p\'fablico ou aos demais interessados.
\par
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx426\b 28 - DO FORO\b0\f2
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\f0 28.1 - O foro para dirimir quest\'f5es relativas ao presente Edital ser\'e1 o de Viana, com exclus\'e3o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
\par \b
\par 29 - DAS DISPOSI\'c7\'d5ES GERAIS
\par \b0 29.1 - N\'e3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe\'e7a a realiza\'e7\'e3o do certame na data marcada, todas as datas constantes neste edital ser\'e3o transferidas automaticamente para o primeiro dia \'fatil, ou de expediente normal, subsequente.
\par 29.2 - As normas disciplinadoras da licita\'e7\'e3o ser\'e3o sempre interpretadas em favor da amplia\'e7\'e3o disputa entre os interessados, desde que n\'e3o comprometam o interesse da Administra\'e7\'e3o, o princ\'edpio da isonomia, a finalidade e a seguran\'e7a da contrata\'e7\'e3o.
\par 29.3 - Os licitantes assumem todos os custos de prepara\'e7\'e3o e apresenta\'e7\'e3o de suas propostas e a Administra\'e7\'e3o n\'e3o ser\'e1, em nenhum caso, respons\'e1vel por esses custos, independentemente da condu\'e7\'e3o ou do resultado do processo licitat\'f3rio.
\par 29.4 - \'c9 facultado \'e0 Pregoeira, em qualquer fase do procedimento, efetuar dilig\'eancias destinadas a esclarecer ou completar a instru\'e7\'e3o do processo, sendo vedada \'e0s empresas licitantes a juntada posterior de informa\'e7\'f5es ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de credenciamento, classifica\'e7\'e3o e habilita\'e7\'e3o.
\par 29.5 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condi\'e7\'f5es estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
\par 29.6 - A Prefeitura Municipal de Viana reserva-se o direito de efetuar dilig\'eancias com a finalidade de verifica\'e7\'e3o da autenticidade e veracidade dos documentos e das informa\'e7\'f5es apresentadas nas propostas.
\par 29.7 - A empresa licitante \'e9 respons\'e1vel pela veracidade das informa\'e7\'f5es prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento licitat\'f3rio, cabendo responsabiliza\'e7\'e3o na esfera civil, penal e administrativa pela pr\'e1tica de atos fraudulentos.
\par 29.8 - A Pregoeira solicitar\'e1, em qualquer \'e9poca ou oportunidade, informa\'e7\'f5es complementares, se julgar necess\'e1rio.
\par 29.9 - Poder\'e3o ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a, quando necess\'e1rio, profissionais de reconhecida compet\'eancia t\'e9cnica, n\'e3o vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como, qualquer outro servidor desta Prefeitura Municipal.
\par 29.10 - A homologa\'e7\'e3o do resultado desta licita\'e7\'e3o n\'e3o implicar\'e1 direito \'e0 Contrata\'e7\'e3o.
\par 29.11 - Cabe \'e0 Pregoeira solucionar os casos omissos do Edital com base no Ordenamento Jur\'eddico vigente e nos Princ\'edpios de Direito P\'fablico.
\par 29.12 - O desatendimento de exig\'eancias formais n\'e3o essenciais n\'e3o importar\'e1 no afastamento do licitante, desde que seja poss\'edvel o aproveitamento do ato, devendo ser observado os Princ\'edpios da Isonomia e do Interesse P\'fablico.
\par 29.13 - A Prefeitura Municipal de Viana reserva-se o direito de adquirir os itens objeto da licita\'e7\'e3o de acordo com suas necessidades.
\par 29.14 - A Pregoeira pode a qualquer tempo, negociar o pre\'e7o com o licitante vencedor, a fim de almejar a proposta mais vantajosa para a Administra\'e7\'e3o.
\par 29.15 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-\'e1 o dia do in\'edcio e incluir-se-\'e1 o do vencimento. S\'f3 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMV.
\par 29.16 - As empresas que receberem o Edital por meio eletr\'f4nico ser\'e3o respons\'e1veis pelo envio do aviso de recebimento \'e0 Pregoeira. Se n\'e3o enviado este aviso, a empresa poder\'e1 n\'e3o ser notificada sobre eventuais altera\'e7\'f5es do presente Edital ou informa\'e7\'f5es prestadas pela Pregoeira.
\par 29.17 - O\expndtw4  \expndtw-2 de\expndtw2 s\expndtw-2 a\expndtw0 te\expndtw-2 n\expndtw0 di\expndtw1 m\expndtw-2 en\expndtw2 t\expndtw0 o\expndtw1  \expndtw0 de \expndtw-2 e\expndtw0 x\expndtw2 i\expndtw-2 g\expndtw0\'ea\expndtw-2 n\expndtw0 c\expndtw2 i\expndtw-2 a\expndtw0 s\expndtw2  \expndtw0 f\expndtw-2 o\expndtw-1 r\expndtw1 m\expndtw-2 a\expndtw0 is\expndtw1  \expndtw0 n\'e3o\expndtw6  \expndtw-2 e\expndtw0 s\expndtw2 s\expndtw-2 en\expndtw0 c\expndtw2 i\expndtw-2 a\expndtw2 i\expndtw0 s \expndtw-2 n\expndtw0\'e3o\expndtw1  \expndtw0 i\expndtw1 m\expndtw-2 po\expndtw-1 r\expndtw2 t\expndtw-2 a\expndtw1 r\expndtw0\'e1 no \expndtw-2 a\expndtw2 f\expndtw-2 a\expndtw0 st\expndtw-2 a\expndtw1 m\expndtw-2 en\expndtw0 to\expndtw29  \expndtw0 do\expndtw33  \expndtw0 li\expndtw2 c\expndtw0 itant\expndtw-2 e\expndtw0 ,\expndtw27  \expndtw0 d\expndtw-2 e\expndtw0 sde\expndtw29  \expndtw-2 q\expndtw0 ue\expndtw31  \expndtw2 s\expndtw-2 e\expndtw0 ja\expndtw27  \expndtw0 poss\'edv\expndtw-2 e\expndtw0 l\expndtw37  \expndtw0 a\expndtw28  \expndtw-2 a\expndtw2 f\expndtw-2 e\expndtw-1 r\expndtw0 i\expndtw2\'e7\expndtw-2\'e3\expndtw0 o\expndtw29  \expndtw0 da\expndtw33  \expndtw2 s\expndtw-2 u\expndtw0 a\expndtw28  \expndtw0 q\expndtw-2 ua\expndtw2 l\expndtw0 i\expndtw2 f\expndtw0 ic\expndtw-2 a\expndtw0\'e7\'e3o\expndtw31  \expndtw0 e\expndtw29  \expndtw0 a\expndtw2  \expndtw-2 e\expndtw0 x\expndtw-2 a\expndtw2 t\expndtw0 a c\expndtw-2 o\expndtw1 m\expndtw-2 p\expndtw1 r\expndtw0 e\expndtw-2 en\expndtw2 s\expndtw-2\'e3\expndtw0 o\expndtw4  \expndtw-2 d\expndtw0 a\expndtw4  \expndtw0 s\expndtw-2 u\expndtw0 a\expndtw2  \expndtw0 p\expndtw-1 r\expndtw0 op\expndtw-2 o\expndtw0 st\expndtw-2 a\expndtw0 .
\par \expndtw-2 29.18 - \expndtw0 As\expndtw18  \expndtw-2 de\expndtw0 ci\expndtw2 s\expndtw0\'f5\expndtw-2 e\expndtw0 s\expndtw12  \expndtw1 r\expndtw-2 e\expndtw0 f\expndtw-2 e\expndtw1 r\expndtw-2 en\expndtw2 t\expndtw-2 e\expndtw0 s\expndtw11  \expndtw0 a\expndtw13  \expndtw-2 e\expndtw0 ste\expndtw13  \expndtw-2 p\expndtw1 r\expndtw-2 o\expndtw2 c\expndtw-2 e\expndtw2 s\expndtw0 so\expndtw11  \expndtw0 lici\expndtw2 t\expndtw-2 a\expndtw0 t\expndtw-2\'f3\expndtw1 r\expndtw0 io\expndtw16  \expndtw0 p\expndtw-2 o\expndtw0 d\expndtw-2 e\expndtw1 r\expndtw-2\'e3\expndtw0 o\expndtw13  \expndtw2 s\expndtw-2 e\expndtw0 r\expndtw12  \expndtw2 c\expndtw-2 o\expndtw1 m\expndtw-2 un\expndtw0 i\expndtw2 c\expndtw0 a\expndtw-2 da\expndtw0 s\expndtw15  \expndtw0 a\expndtw-2 o\expndtw0 s\expndtw2  \expndtw0 licita\expndtw-2 n\expndtw0 t\expndtw-2 e\expndtw0 s \expndtw-2 p\expndtw0 or\expndtw50  \expndtw-2 q\expndtw0 u\expndtw-2 a\expndtw2 l\expndtw-2 q\expndtw0 u\expndtw-2 e\expndtw0 r\expndtw50  \expndtw1 m\expndtw-2 e\expndtw0 io\expndtw50  \expndtw-2 d\expndtw0 e\expndtw49  \expndtw0 c\expndtw-2 o\expndtw1 m\expndtw0 u\expndtw-2 n\expndtw0 i\expndtw2 c\expndtw-2 a\expndtw0\'e7\'e3\expndtw-2 o\expndtw0 ,\expndtw48  \expndtw0 i\expndtw-2 n\expndtw2 c\expndtw0 l\expndtw-2 u\expndtw0 si\expndtw2 v\expndtw0 e\expndtw47  \expndtw-2 e\expndtw2 l\expndtw-2 e\expndtw0 t\expndtw-1 r\expndtw0\'f4\expndtw-2 n\expndtw0 i\expndtw2 c\expndtw0 o,\expndtw49  \expndtw-2 q\expndtw0 ue\expndtw49  \expndtw-2 po\expndtw0 ss\expndtw2 i\expndtw-2 b\expndtw0 i\expndtw2 l\expndtw0 ite\expndtw49  \expndtw0 o\expndtw2  \expndtw-1 r\expndtw-2 e\expndtw2 c\expndtw-2 e\expndtw0 bi\expndtw1 m\expndtw0 e\expndtw-2 n\expndtw0 to\expndtw7  \expndtw0 o\expndtw-2 u\expndtw0 ,\expndtw6  \expndtw-2 a\expndtw2 i\expndtw0 n\expndtw-2 da\expndtw0 ,\expndtw11  \expndtw1 m\expndtw-2 ed\expndtw2 i\expndtw-2 an\expndtw2 t\expndtw0 e\expndtw8  \expndtw0 pu\expndtw-2 b\expndtw0 li\expndtw2 c\expndtw-2 a\expndtw0\'e7\'e3o\expndtw11  \expndtw-2 na Imprensa \expndtw0 O\expndtw2 f\expndtw0 ici\expndtw-2 a\expndtw0 l\expndtw9  \expndtw-2 e\expndtw2 /\expndtw-2 o\expndtw0 u\expndtw2  j\expndtw-2 o\expndtw1 r\expndtw-2 na\expndtw0 l\expndtw3  local ou \expndtw-2 d\expndtw0 e\expndtw4  \expndtw-2 g\expndtw1 r\expndtw-2 a\expndtw0 nde ci\expndtw-1 r\expndtw2 c\expndtw-2 u\expndtw2 l\expndtw-2 a\expndtw0\'e7\'e3o no\expndtw4  \expndtw0 Es\expndtw-2 p\expndtw0\'ed\expndtw-1 r\expndtw0 i\expndtw2 t\expndtw0 o\expndtw5  \expndtw0 S\expndtw-2 an\expndtw2 t\expndtw0 o.
\par \expndtw5 29.19 - \expndtw0 A\expndtw7  \expndtw0 P\expndtw-1 r\expndtw-2 e\expndtw0 go\expndtw-2 e\expndtw0 i\expndtw1 r\expndtw-2 a\expndtw0 ,\expndtw7  \expndtw0 no\expndtw6  \expndtw0 i\expndtw-2 n\expndtw2 t\expndtw-2 e\expndtw1 r\expndtw-2 e\expndtw0 sse\expndtw6  \expndtw-2 p\expndtw0\'fa\expndtw-2 b\expndtw0 li\expndtw2 c\expndtw-2 o\expndtw0 ,\expndtw6  \expndtw0 po\expndtw-2 d\expndtw0 e\expndtw-1 r\expndtw0\'e1\expndtw6  \expndtw1 r\expndtw-2 e\expndtw2 l\expndtw-2 e\expndtw0 var\expndtw4  \expndtw-2 o\expndtw1 m\expndtw0 iss\'f5\expndtw-2 e\expndtw0 s\expndtw8  \expndtw-2 p\expndtw0 u\expndtw-1 r\expndtw-2 a\expndtw1 m\expndtw0 e\expndtw-2 n\expndtw0 te\expndtw4  \expndtw2 f\expndtw-2 o\expndtw-1 r\expndtw1 m\expndtw-2 a\expndtw0 is,\expndtw1  \expndtw-2 de\expndtw2 s\expndtw-2 d\expndtw0 e\expndtw20  \expndtw0 q\expndtw-2 u\expndtw0 e\expndtw20  \expndtw0 n\expndtw-2\'e3\expndtw0 o\expndtw22  \expndtw0 s\expndtw-2 e\expndtw2 j\expndtw0 a\expndtw20  \expndtw2 i\expndtw0 n\expndtw2 f\expndtw-1 r\expndtw0 i\expndtw-2 ng\expndtw0 ido\expndtw21  \expndtw0 o\expndtw22  \expndtw-2 p\expndtw-1 r\expndtw2 i\expndtw-2 n\expndtw0 c\expndtw2 i\expndtw-2 p\expndtw0 io\expndtw22  \expndtw0 da\expndtw24  \expndtw0 vi\expndtw-2 n\expndtw0 cul\expndtw-2 a\expndtw2\'e7\expndtw0\'e3o\expndtw21  \expndtw0 ao\expndtw22  \expndtw2 i\expndtw-2 n\expndtw0 st\expndtw1 r\expndtw-2 u\expndtw1 m\expndtw-2 en\expndtw2 t\expndtw0 o\expndtw19  \expndtw0 co\expndtw-2 n\expndtw2 v\expndtw-2 o\expndtw0 c\expndtw-2 a\expndtw2 t\expndtw-2\'f3\expndtw-1 r\expndtw2 i\expndtw0 o\expndtw24  \expndtw0 e\expndtw2  \expndtw-2 d\expndtw0 a i\expndtw2 s\expndtw-2 o\expndtw0 n\expndtw-2 o\expndtw1 m\expndtw0 i\expndtw-2 a\expndtw0 .
\par 29.20 - Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena, independentemente de transcri\'e7\'e3o:
\par 29.20.1 - ANEXO I - Termo de Refer\'eancia;
\par 29.20.2 - ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial;
\par 29.20.3 - ANEXO III - Termo de Credenciamento/Procura\'e7\'e3o; \b
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj\tx0\tqc\tx4818\tqc\tx5040\tqc\tx5760\tqc\tx6480\tqc\tx7200\tqc\tx7920\tqc\tx8640\tqc\tx9360\tqc\tx10080\b0 29.20.4 - ANEXO IV - Modelo de Declara\'e7\'e3o de Atendimento das Exig\'eancias Habilitat\'f3rias;
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qj 29.20.5 - ANEXO V - Dados Complementares para assinatura do Contrato;
\par 29.20.6 - ANEXO VI - Modelo de Declara\'e7\'e3o Conjunta;
\par 29.20.7 - ANEXO VII - Folha de C\'e1lculo de Indicadores Econ\'f4mico-Financeiros;
\par 29.20.8 - ANEXO VIII - Declara\'e7\'e3o de Inexist\'eancia de Fato Impeditivo para licitar;
\par 29.20.9 - ANEXO IX - Minuta da Ata de Registro de Pre\'e7os;
\par 29.20.10 - ANEXO X - Minuta do Contrato.
\par
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qc Viana, ES, 10 de maio de 2017.
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1
\par \pard\nowidctlpar\sl360\slmult1\qc
\par \b GEORGEA DE JESUS PASSOS
\par Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viana, ES.\cf1\b0\f1
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ANEXO I

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
1

8.000CP00011826 ALBENDAZOL 400 MG albendazol 400 mg
comprimido, mastigavel

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
2

30.000CP00013146 ALENDRONATO DE SÓDIO COMPRIMIDO
10MG alendronato de sódio comprimido
10mg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
3

50.000CP00013147 ALENDRONATO DE SÓDIO - COMPRIMIDO
70MG alendronato de sódio - comprimido
70mg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
4

40.000CP00005589 ALOPURINOL 100MG alopurinol 100mg,
comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
5

300.000CA00002185 AMOXICILINA 500MG amoxicilina 500mg,
cápsulas.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
6

4.000FR00011828 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE
POTÁSSIO 50 MG amoxicilina + clavulanato
de potássio, suspensão oral  50 mg/ml 12,50
mg/ml

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
7

250.000CP00011829 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE
POTÁSSIO 500 MG amoxicilina + clavulanato
de potássio 500 mg / 125 mg - comprimido
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Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
8

20.000CP00011831 AZITROMICINA 500 MG azitromicina 500 mg,
comprimido

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0000
9

1.200UN00009903 BECLOMETASONA 50 MCG beclometasona
50 mcg - spray inalatório - nasal

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0001
0

1.200FR00015972 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO
AEROSSOL 250MCG/DOSE beclometasona,
dipropionato aerossol 250mcg/dose - uso
oral (este medicamento não deve conter
clorofluorcarbono - lei estadual 4.132/88)

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0001
1

100.000CP00013150 CARBONATO DE CÁLCIO - COMPRIMIDO
1250MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++)
carbonato de cálcio - comprimido 1250mg
(equivalente a 500mg ca++)

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0001
2

200.000CP00013978 CARBONATO DE CÁLCIO +
COLECALCIFEROL carbonato de cálcio +
colecalciferol, comprimido 500 mg
caco3+400 ui

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0001
3

80.000CP00005514 CARVEDILOL 3,125MG carvedilol 3,125mg,
comprimido.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0001
4

200.000CA00002943 CEFALEXINA 500MG cefalexina 500 mg,
embalagem caixa com 50 envelope contendo
8 capsulas por envelope.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0001
5

80.000CP00011833 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG
ciprofloxacino, cloridrato 500 mg,
comprimido

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0001
6

5.000CP00013153 DEXAMETASONA - COMPRIMIDO 4MG
dexametasona - comprimido 4mg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0001
7

15.000BS00002952 DEXAMETASONA CREME 10G dexametasona
creme, bisnaga com 10g, embalagem caixa
com 50 bisnagas.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

0001
8

200UN00013155 DIGOXINA - ELIXIR 0,05MG/ML digoxina -
elixir 0,05mg/ml

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0001
9

20.000FR00002963 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS dipirona
500mg/ml, gotas, frasco de 10ml.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0002
0

200.000CP00012154 ENALAPRIL 5MG enalapril 5mg, embalagem
com 30 comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
1

300.000CP00002965 ENALAPRIL 10MG enalapril 10mg,
embalagem com 30 comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
2

500.000CP00012155 ENALAPRIL 20MG enalapril 20mg,
embalagem com 30 comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
3

20.000CP00002967 ERITROMICINA 500MG eritromicina 500mg,
estearato, embalagem caixa com 50
envelopes contendo 10 comprimidos por
envelope.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
4

100.000CP00005521 ESPIRONOLACTONA 25MG espironolactona
25mg, comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
5

20.000CP00005520 ESPIRONOLACTONA 100MG espironolactona
100mg, comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
6

400.000CP00002253 FUROSEMIDA 40MG furosemida 40mg,
embalagem  com 50 envelopes contendo 10
comprimidos por envelope.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
7

800.000CP00004465 GLIBENCLAMIDA 5MG 50 ENVELOPES
glibenclamida 5mg, embalagem  com 50
envelopes, contendo 10 comprimidos por
envelope.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0002
8

800.000CP00002258 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
hidroclorotiazida 25mg, embalagem caixa
com 25 cartelas contendo 20 comprimidos
por cartela.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total
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0002
9

3.000FR00011759 COMPOSTO DE ALUMINIO DE MAGNESIO
composto de aluminio de magnesio
suapensão oral 100ml + dosador graduado

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
0

600.000CP00012159 IBUPROFENO 600MG ibuprofeno 600mg,
embalagem caixa com 50 blister, com 10
comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
1

5.000CP00002992 ISOSSORBIDA DINITRATO SUBLINGUAL
5MG isossorbida, dinitrato sublingual 5mg,
envelope com 10 comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
2

300.000CP00013159 LEVOTIROXINA SÓDICA - COMPRIMIDO 25
µG levotiroxina sódica - comprimido 25 µg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
3

200.000CP00013160 LEVOTIROXINA SÓDICA - COMPRIMIDO 50
µG levotiroxina sódica - comprimido 50 µg

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0003
4

200.000CP00013161 LEVOTIROXINA SÓDICA - COMPRIMIDO 100
µG levotiroxina sódica - comprimido 100 µg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
5

30.000CP00002187 MEBENDAZOL 100MG mebendazol 100mg,
embalagem caixa com 50 cartelas contendo
06 comprimidos por cartela.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
6

5.000FR00002980 MEBENDAZOL 20MG 30ML mebendazol 20
mg, frasco com 30ml, embalagem caixa com
50 frascos, com com medida.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
7

800.000CP00002261 METFORMINA 850MG metformina 850mg,
comprimido sulcado.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
8

250.000CP00003030 METILDOPA 250 MG metildopa 250 mg,
embalagem com 50 envelope, com 10
comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0003
9

50.000CP00002982 METOCLORPROMIDA 10MG metoclorpromida
10 mg, embalagem com 50 envelopes
contendo 10 comprimidos por envelope.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total
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0004
0

70.000CP00002699 METRONIDAZOL 250MG metronidazol
250mg, embalagem caixa com 50 cartelas
contendo 10 comprimidos por cartela.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
1

3.000FR00002989 METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO
ORAL 100ML metronidazol 40 mg/ml,
suspensão oral, frasco com 100ml, com
dosador graduado

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
2

4.000BS00012713 METRONIDAZOL  CREME VAGINAL 5%
metronidazol  creme vaginal 5%, bisnaga
com 50g, com aplicador.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
3

4.000TB00003002 MICONAZOL CREME VAGINAL 2% TUBO 80G
miconazol, nitrato creme vaginal 2%,tubo
com 80g +aplicativo.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
4

15.000BS00009933 NEOMICINA + BACITRACINA 0,5% + 250
UI neomicina + bacitracina 0,5% + 250 ui ,
caixa com 50 tb

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
5

30.000CP00002264 NIFEDIPINA 10MG nifedipina 10mg, caixa
com 30 comprimidos

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
6

1.000FR00003009 ÓLEO MINERAL 100ML óleo mineral, líquido
oral puro, frasco com 100ml, embalagem
com 50 frasco.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
7

1.200.00
0

CA00015970 OMEPRAZOL 20MG omeprazol 20mg, cápsula

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0004
8

300FR00012165 PERMETRINA LOÇÃO 1% permetrina loção
1%

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0004
9

600.000CP00002996 PARACETAMOL 500MG paracetamol 500mg,
embalagem caixa com 50 envelopes
contendo 10 comprimidos por envelope.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0005
0

60.000CP00003033 PREDNISONA 5 MG BLITER 25
COMPRIMIDOS prednisona 5 mg, caixa com
25 blister, com 25 comprimidos.
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Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
1

40.000CP00006254 PREDNISONA 20MG prednisona 20mg,
comprimido sulcado.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
2

3.000FR00009929 PREDNISOLONA 3 MG/ML prednisolona 3 mg
/ ml xarope frasco com volume mínimo de 60
ml e dosador graduado

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
3

200.000CP00002711 PROPANOLOL 40MG propanolol 40mg,
embalagem caixa com 25 cartelas contendo
20 comprimidos por cartela.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
4

200.000CP00002712 RANITIDINA CLORIDRATO 150MG ranitidina
cloridrato 150mg, embalagem caixa com 50
envelopes contendo 10 comprimidos por
envelope.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
5

1.000FR00011836 SALBUTAMOL, SUFATO AEROSSOL 100 MG /
DOSE salbutamol, sufato aerossol 100 mcg /
frasco com 200 doses

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
6

100.000CP00013163 SINVASTATINA - COMPRIMIDO 10MG
sinvastatina - comprimido 10mg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
7

500.000CP00004188 SINVASTATINA 20MG sinvastatina 20mg,
embalagem caixa com 30 comprimidos,
revestidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
8

100.000CP00013164 SINVASTATINA - COMPRIMIDO 40MG
sinvastatina - comprimido 40mg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0005
9

2.000FR00003022 SULFAMETOXAZOL 4% MG  +
TRIMETROPINA 0,8 % MG sulfametoxazol
4% + trimetropina 0,8 % mg suspenção oral
frasco de 50 ml com dosador gaduado

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0006
0

30.000CP00002284 SULFAMETOXAZOL 400 MG +
TRIMETROPIMA 80MG sulfametoxazol 400
mg + trimetropima 80 mg comprimido
embalagem com 50 envelopes, com  10
comprimidos.
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Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0006
1

20.000CP00005531 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG verapamil
cloridrato 80mg, comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0006
2

3.000CP00013166 VARFARINA SÓDICA - COMPRIMIDO 1MG
varfarina sódica - comprimido 1mg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0006
3

6.000CP00005564 VARFARINA SÓDICA 5MG varfarina sódica
5mg, comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0006
4

300.000CP00002111 ÁCIDO FÓLICO 05MG ácido fólico 05mg,
embalagem com 20 cartelas contendo 10
comprimidos por cartela.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0006
5

1.000UN00013145 ÁCIDO FÓLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2 MG/ML
ácido fólico solução oral 0,2 mg/ml

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0006
6

500.000DG00002717 SULFATO FERROSO 40MG DE FE
ELEMENTAR sulfato ferroso 40mg de fe
elementar.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0006
7

800.000CP00002181 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG ácido
acetil salicílico 100mg, embalagem com 20
cartelas contendo 10 comprimidos por
cartela.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0006
8

6.000FR00009901 AMOXICILINA 50 MG / ML amoxilina 50 mg /
ml, pó para suspensão oral (60 ml)

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0006
9

400.000CP00005511 ANLODIPINO 5MG anlodipino 5mg,
comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0007
0

50.000CP00005510 ANLODIPINO 10MG anlodipino 10mg,
comprimido.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0007
1

200.000CP00011830 ATENOLOL 50 MG atenolol 50 mg,
comprimido

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total
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0007
2

20.000CP00013148 ATENOLOL COMPRIMIDO 100MG atenolol
comprimido 100mg

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0007
3

4.000FR00011832 AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 40
MG/ML azitromicina suspensão oral 40 mg/ml

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0007
4

7.000FR00002941 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL
cefalexina 250mg/5ml, suspensão oral,
frasco com 60ml, com medida.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0007
5

30.000CA00002977 FLUCONAZOL 150MG fluconazol 150mg,
embalagem  caixa com  100 blister, com 01
cápsula.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0007
6

200.000CP00009921 LORATADINA 10 MG loratadina 10 mg,
comprimido

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0007
7

7.000FR00009920 LORATADINA 1 MG loratadina 1 mg/ml
xarope frasco com volume minimo de 100 ml
e dosador graduado

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0007
8

900.000CP00005525 LOSARTAM POTÁSSICO 50 MG losartam
potássico 50 mg comprimido revestido
sulcado.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0007
9

2.000FR00009923 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG
metoclopramida, cloridrato 4 mg / ml,
solução oral gotas, frasco de 10 ml

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
0

1.000FR00002993 NISTATINA SUSPENÇÃO ORAL 100.000
UL/ML 50ML nistatina, suspenção oral
100.000 ul/ml, frasco 50ml, embalagem
caixa com 50 frascos + conta- gotas.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0008
1

6.000FR00002269 PARACETAMOL 200MG/ML GOTA 15ML
paracetamol 200mg/ml, gota, frasco 15ml,
embalagem caixa com 100 frascos.

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0008
2

12.000UN00013996 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PÓ sais
para reidratacao oral pó para solução oral,
sabor original, embalagem de 27,9g
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Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
3

1.000FR00012157 SALBUTAMOL 0,4 MG/ 60 ML salbutamol 0,4
mg/ml, solução, caixa com 50 frasco, âmbar
com 60ml + medidor.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
4

2.000BS00011738 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME
sulfadiazina de prata 1% creme 50gr

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
5

800.000CP00009905 CAPTOPRIL 25 MG captopril 25 mg (blister c/
20 comp.)

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
6

20.000CP00002239 DIGOXINA 0,25MG digoxina 0,25mg,
embalagem caixa com 500 comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
7

300FR00013984 ERITROMICINA, ESTEARATO DE
SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML, eritromicina,
estearato de suspensão oral 50 mg/ml,
frasco de 60ml + dosador graduado

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
8

400.000CP00012332 IBUPROFENO 300MG ibuprofeno 300mg,
embalagem caixa com 50 blister, com 10
comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0008
9

6.000UN00009919 IBUPROFENO 50MG / ML ibuprofeno 50 mg /
ml, solução oral gotas, frasco de 30 ml

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0009
0

40.000CP00002273 PREDNISONA 20MG ENVELOPE 10
COMPRIMIDOS prednisona 20mg,
embalagem caixa com 50 envelopes, com 10
comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0009
1

200UN00013154 DEXAMETASONA - ELIXIR 0,1MG/ML
dexametasona - elixir 0,1mg/ml

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0009
2

1.000FR00020070 SULFATO FERROSO XAROPE - 25 MG/ML
frasco com 100ml

Ítem Especificação Quantidade Valor
UnitárioUnidadeMarcaCódigo Valor

Total

0009
3

3.000FR00020071 SILFATO FERROSO GOTAS - 125 MG/ML
frasco gotejador com 30ml
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Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0009
4

120.000CP00005513 CARVEDILOL 12,5MG CAIXA COM 30
COMPRIMIDOS. carvedilol 12,5mg caixa com
30 comprimidos.

Ítem Especificação Quantidade
Valor

UnitárioUnidadeMarcaCódigo
Valor
Total

0009
5

200.000CP00004136 GLICAZIDA 30MG glicazida 30mg,
embalagem caixa com 30 comprimidos.

.
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Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

ANEXO V

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

ANEXO VI

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

69



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

ANEXO VII

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

ANEXO VIII

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

71



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

ANEXO IX

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

73



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

ANEXO X

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

79



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

83



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

89



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

93



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Viana

Primeira Comissão Permanente de Licitação

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana/ES. CEP: 29.130-915 - Telefone: (27) 2124-6731.
E-mail: licitacao@viana.es.gov.br

96


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96

