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1 - OBJETO: Aquisição de insumos para cumprimento de  Mandados Judiciais, conforme especificado no

anexo I.

2 – Procedimento conforme Lei Federal Nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 8883/94

e demais legislações pertinentes.

3 – Prazo para apresentação de propostas: 05/07/2016 até as 10hs.

4 – Local de entrega dos produtos: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde à Rua Antonio Zuiani, 5-

76, Centro, Bauru/SP, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

5 - A Proposta deverá conter os requisitos abaixo, sob pena de desclassificação caso não constem.

5.1. Razão Social, endereço, carimbo ou número do CNPJ do proponente, dados bancários;

5.2. Data e assinatura do proponente;

5.3. Especificação completa, marca/fabricante, Número do Registro no Ministério da Saúde, do produto

oferecido conforme descrito no Anexo I deste Edital;

5.4. Prazo de validade dos produtos de no mínimo 12 (doze) meses;

5.5. Prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho;

5.6. Condições de pagamento, que será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da Nota Fiscal Eletrônica

na Secretaria de Finanças;

5.7. Prazo de validade da proposta,  que deverá ser  de no mínimo 30 (trinta)  dias da data de abertura das

propostas;

5.8. Os  itens  5.5,  5.6  e  5.7,  caso  não  constem na  proposta,  serão  considerados  conforme  enunciado  no

procedimento para aquisição de bens ou serviços;

6 - Deverá ser apresentado pelo proponente que apresentar a melhor proposta:

a) Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Federais e da Divida Ativa
da União);

c) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal (Mobiliário), onde estiver instalada a empresa
licitante;

e) Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT)  ou  Certidão  Positiva  de  Débitos  Trabalhistas  com
Efeitos Negativos (CNDT);

f) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando, se
for o caso, que a licitante não possui sucursal na base territorial do Município de Bauru. (Modelo –
ANEXO II).

g) Declaração relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição e na Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1.999 (Modelo – ANEXO III).

h)  Declaração de que a empresa tem estoque disponível para a entrega imediata - máximo de 05 (cinco)
dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho via FAX (Modelo – ANEXO IV).

i) Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior
(Modelo – ANEXO V).

7 -  No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial,  o Município

reserva-se o direito de rescindir o contrato ou aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5

(cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º

8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam:

7.1. Advertência;

7.2 Multa de 10% do valor total do contrato pela rescisão unilateral;

7.3.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a

Administração,  com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes  da

punição;

7.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade,  que será concedida sempre que o contratado ressarcir  a Administração pelos

prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Bauru (SP), 01 de Julho de 2016.

José  Fernando Casquel Monti
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO I

Departamento Administrativo – Divisão de Compras e Licitações– S.M.S.
Divisão de Compras e Licitações– S.M.S. 
Rua Gerson França, nº 7-49, Cep: 17.015-200 – Centro  - Bauru – SP

Item Qtde Especificação Marca Preço
Unitário

Preço
Total

01

40

Pacote  de  serviços  para  bomba  de  insulina  (embalagem
com 4 pilhas, 1 adaptador, 1 tampa de bateria e 1 chave -
duração  de  4  meses).  REF.  ACCU-CHEK  SPIRIT
MANDADO JUDICIAL

02 32 Caixas de Set de cartucho plástico com 3,15 ml esterilizado
com óxido de etileno. REF. ACCU-CHEK - cx c/ 25 sets.
MANDADO JUDICIAL

03 30 Caixas de Sets completos de infusão Accu-chek Tenderlink
I  13/60  -  cx  c/  10  sets  de  infusão  e  10  agulhas.  (REF.
ACCU-CHEK  TENDERLINK I) MANDADO JUDICIAL

04 20 Caixas com 10 Sets de infusão de insulina Accu Chek flex
link I 10/60  para bomba de insulina (cada set contendo 10
agulhas  de  10mm e  10  cateters  de  60cm.).  MANDADO
JUDICIAL.

05 3200 Tiras  reagentes  para  glicemia  capilar.  Prazo  de  validade
minimo de 18 meses. Compatíveis com aparelho Accu-chek
Active. MANDADO JUDICIAL

06 14000 Unidade de Tiras de teste para medir quantitativamente os
níveis de glicose em amostra capilar, venosa, arterial e neo
natal,  com  volume  de  amostra  de  no  máximo  0,6
microlitros,  tempo  de  medição  de  5  segundos.  Contendo
Registro no Ministério da Saúde (REF. ACCU - CHECK
PERFORMA - cx c/50 ) – peça. MANDADO JUDICIAL.

07 108 TANYX:  Aparelho  de  Ombro  -  Sistema  eletrônico,
desenhado  para  aplicar  diretamente  ao  corpo  uma
estimulação elétrica de baixa intensidade, visando o alívio
sintomático  de  pequenas  moléstias,  dores  musculares  e
tensões musculares  moderadas  associadas com o estresse.
MANDADO JUDICIAL.

08 180 Caixas  com  10  unidades  cada  de  Cateter  PARADIGM
QUICK  SET  9mm  X  60cm  MMT  -  332ª  (Mandado
Judicial)

09 18 Caixas  com  10  unidades  cada  de  RESERVOIR
PARADIGM 3,00ml MMT - 332ª (Mandado Judicial)

10 18 Caixa  com  10  unidades  cada  de  Sensor  MMT  -  7002c
(Mandado Judicial)

11 108 Pilhas nº 312 p/aparelho auditivo. (Mandado Judicial)
OBS: REFERENTE AO E-Doc: 40.616/2016

Classificação:
 Ficha: 243 - Elemento: 32 - Sub-Elemento: 00 - Vinculo: 04 – Centro de Custo: 307 - 

Destinação de Recursos: 02.300.0101 – PAB ESTADUAL
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 Ficha: 242 - Elemento: 32 - Sub-Elemento: 00 - Vinculo: 04 – Centro de Custo: 307 - 
Destinação de Recursos:  01.310.0000 – SAUDE GERAL

***Observações:

1 - Após o exame das propostas se fará a classificação, levando em conta o menor preço unitário dos 

itens que atendam integralmente o exigido no procedimento de compra.

a) A classificação se fará pela ordem crescente de preços;

b) No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público.

Validade da Proposta: item 5.7 do edital

Prazo de Entrega: item 5.5 do edital

Condições de Pagamento: item 5.6 do edital.

Dados do Proponente:

Nome da Proponente: __________________________________________________

Endereço: ______________________________________________

Cidade:  ________ Estado: ___ Telefone: ______________ Fax: ________________

CNPJ:______________ Inscrição Estadual: ____________________________________ 

Banco: ________ Agência: ________ Conta Corrente: _______________ 

Cidade:  ___________e-mail: __________________________________________________
Data/Assinatura/Carimbo do CNPJ

Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464
e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br 

mailto:compras_sa%C3%BAde@bauru.sp.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone:(14)3104-1463 – fax:(14)3104-1464

DISPENSA DE LICITAÇÃO ARTIGO 24 – INC IV
Processo nº. 35.238/2016 – Edital SMS nº 258/2016

   

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO
(TRIBUTOS MUNICIPAIS)

À Prefeitura Municipal de Bauru – Secretaria Municipal de Saúde – Divisão de Compras e Licitações
Rua Gerson França, 7-49 – Centro – CEP. 17.015-200 – Bauru/SP.

REF. PROCESSO Nº 00.897/2015

Pela presente,  declaro (amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº __________________, não possui sucursal na base territorial do Município de Bauru.

...................., .... de  ............. de  2016.

.........................................................................
Assinatura do representante legal
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ANEXO III

Declaração de cumprimento art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

_______________________________________,  inscrito  do  CNPJ  n.º
__________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr.
(a)________________________________________,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º
__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

Processo nº 35.238/2016

Declaro para os devidos fins que a  Firma/Empresa ____________________________________ ,

sediada na rua ____________________ , no ______ ,  __(cidade) __,  _(estado)  ,    inscrita no Cadastro

Nacional  de Pessoa Jurídica  (C.N.P.J.)  sob o no ___________,  possui  estoque disponível  para a entrega

imediata dos produtos constante de nossa proposta de preço e a entrega será de no máximo 05 (cinco) dias

úteis a contar do recebimento da nota de empenho via FAX..
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO

 A  Firma/Empresa  _____________________________________  ,  sediada
na rua ____________________ , no ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário,
etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 __________, _____ de ______ de ______.

________________________________

Assinatura do representante legal
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