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PROCESSO N.º 17.498/2016     
EDITAL DE LICITAÇÃO SMS 337/2016 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, V N.º 8/2016 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA NO MODO EXCLUSIVA PARA PARTI CIPAÇÃO DE ME E EPP 
 
1 - PREÂMBULO. 
1.1 - O Município de Bauru, através do Departamento Administrativo, da Divisão de Compras e Licitações da 
Secretaria Municipal de Saúde, fará realizar DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, V, na modalidade 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP , que será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, e as 
alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, 9.854/99, e demais legislações pertinentes, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
1.2 - A Sessão Pública de abertura dos envelopes documentação e proposta será às 15h do dia 18 de agosto de 
2016, na sala da Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Gerson França, 
7-49 - CEP: 17.015-200 – Bauru/SP. O edital de licitação poderá ser obtido junto a esta divisão ou solicitado 
pelo e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br ou pelo site www.bauru.sp.gov.br. 
 
JUSTIFICATIVA : Tendo em vista que não ocorreram propostas válidas no certame Convite 08/2016 - edital 
203/2016, e a urgência na aquisição dos impressos a fim de se evitar prejuízos à saúde da população e dos 
usuários da rede pública de saúde.       
  
2 – OBJETO. 
2.1. – Aquisição de 80 blocos – notificação para recolhimento de multa, 40 blocos – formulário de solicitação de 
medicamento, 10 blocos – acompanhamento crescimento feminino, 10 blocos acompanhamento crescimento 
masculino, conforme descrito no “Anexo I” , que faz parte integrante deste Edital. 
2.2. - A despesa oriunda da nota de empenho correrá por conta da seguinte dotação: 

• Ficha: 241- Elemento: 30     - Sub-Elemento: 16     - Vinculo: 4 – Centro de Custo: 121    - Destinação de 
Recursos: 05.300.105 – PVVS – AÇÕES EM DENQUE 
• Ficha: 241 - Elemento: 30     - Sub-Elemento: 16     - Vinculo: 4 – Centro de Custo: 116    - Destinação de 

Recursos: 05.300.049 – PAB              
2.3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada no 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, correndo por conta da licitante vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 
2.4. A Prefeitura Municipal de Bauru se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou 
solicitar sua substituição. 
2.5. Na Nota Fiscal deverá constar “MUNICÍPIO DE BAURU, Praça das Cerejeiras, 1-59, C.N.P.J. 
46.137.410/0001-80, número do Processo, da Nota de Empenho”.  
2.6. Quando houver no pedido de fornecimento, mais de uma fonte de recursos, deverá ser emitida uma 
nota fiscal para cada nota de empenho, respectivamente. 
 

3 – DAS PROPOSTAS 
 3.1.1 - A proposta deverá ser apresentada em uma única via, em impresso próprio, contendo o número da 
Dispensa de Licitação - art. 24, V, o CNPJ e endereço, nome da empresa, datilografada ou computadorizada, 
sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada por pessoa com poderes para tanto, de modo 
legível. 
 
3.2 -  A proposta deverá conter ainda. 
 3.2.1 - Preço unitário em algarismo, expresso em moeda nacional, com no máximo quatro casas após a 
vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 3.2.2 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o unitário, com a respectiva 
correção do preço total.  
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 3.2.3 - Descrição completa do produto a ser fornecido, contendo dados completos, de modo a ficar 
demonstrado claramente que preenche as características mínimas descritas no Anexo I. 
 3.2.4 - O prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura das propostas. Caso a proposta seja enviada sem o prazo de validade expresso, será considerada 
como válida por 60 (sessenta) dias. 
  3.2.5 – O prazo de entrega: deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da nota de 
empenho. 
  3.2.6 – Os dados do banco, número da conta corrente e agência do licitante. 
  3.2.7 - Data e assinatura do representante legal. 
  3.2.8 – Prazo de garantia: 60 dias contra defeitos de fabricação, após o aceite definitivo pelo Município.  
 3.2.9 - Serão necessárias amostras, quando os modelos estiverem prontos para aprovação do material e sua 
devida autorização para a sua confecção. 
3.3 A apresentação da proposta implica que o licitante se sujeitará às normas do presente Edital, às Leis 
Federais n.ºs 8.666/93 e 8.883/94, bem como as demais Leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
incidam sobre a presente licitação. 

 
4 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
4.1 – O licitante detentor da menor proposta deverá encaminhar os seguintes documentos, destinados à 
comprovação da habilitação jurídica e regularidade fiscal: 
4.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93) 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG. 

b) Sociedades Empresárias: Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 
posteriores, no caso de inexistência de Contrato Consolidado, devidamente arquivado no Registro do 
Comércio; 

Sociedades por Ações: Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado da ata arquivada da 
assembléia da última eleição da diretoria e,  

Sociedades Simples: Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado de alterações e prova 
de diretoria em exercício. 

b1) Em todos os casos, o contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal n° 10406/02 
(Código Civil) e no caso de ME e EPP também deverá estar de acordo com a Lei Complementar 
123/06.  

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 
e ato de registro ou autorização de funcionamento de Órgão competente, quando a entidade assim o 
exigir. 

 
4.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8666/93): 

         a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

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

c) Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativo de débitos junto a Fazenda Municipal 
(Mobiliário); 

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

e) Certidão Conjunta Negativa de Debito ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Federais e da 
Divida Ativa da União; 
 
4.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

    a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo 
IV); 

 b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
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assegurando que não possui sucursal, imóvel e nem presta serviço de tributação municipal na base 
territorial do Município de Bauru, se for o caso (Anexo II); 

 c) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do Art. 7º, da Constituição e na 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (Anexo III). 

4.1.4  A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte far-se-á mediante a 
apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa n.º 
103/07 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCO-DNRC ou outro documento 
idôneo. 

4.1.5 As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

4.1.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 
 4.1.7 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do art. 43 da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
4.1.8 Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão emissor, 
serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão, exceto aquelas mencionadas na 
letra “c” do item anterior. 
4.1.9 - No caso do signatário ser um procurador da licitante deverá apresentar também a respectiva 
PROCURAÇÃO onde conste os poderes de que o procurador está investido; quando a proponente se fizer 
representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá ser apresentado o contrato social ou estatuto da empresa 
e, em se tratando de Sociedade acompanhado também de cópia da ata da diretoria em exercício, em original ou 
por cópia autenticada. 
4.1.10 - A documentação exigida deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da 
Administração, mediante a apresentação do respectivo original. Caso a documentação tenha sido emitida 
pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada.  
4.1.11 - As certidões que aludem o item 5.1.2, uma vez positivas, deverão estar acompanhadas do comprovante 
de pagamento da dívida a que se refiram, ou certidões de objeto e pé dos respectivos processos, a fim de 
demonstrar situação econômico-financeira que não onere a proponente. 
 
5 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
5.1 - No caso de atraso injustificado na execução da nota de empenho ou de sua inexecução parcial, o Município 
reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o 
valor total da nota de empenho, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º  8.666, de 21 de 
junho de 1993, quais sejam: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, sem prejuízo da multa prevista no item 
10.1; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com 
prazo não superior a 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

d) 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 após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

5.2. O contrato poderá também ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções previstas nesta clausula de forma cumulativa.  
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6 - DA FORMA DE PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem 
bancária através de instituição financeira a ser determinado pelo Município. 
6.2. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levados em 
consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

6.3. O Contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 
da Lei Federal nº 8666/93. 

 
7 – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
7.1 - O recebimento e conferência do produto serão efetuados por uma Comissão de Recepção da Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do Art. 73, Inc. II da Lei Federal n.º. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 
8.883/94. Poderá a Secretaria Municipal de Saúde, recusar o produto que não satisfaça as especificações ou 
apresente qualquer vício, comunicando o fato ao fornecedor e glosando o correspondente valor. 
7.2 - Todos os produtos deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes do anexo I e da proposta. 
A entrega fora das especificações implicará na recusa por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que o 
colocará à disposição da licitante vencedora para substituição, às suas expensas, no prazo de 03 (três) dias 
corridos. 
7.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)  Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

  b.(1) Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 

 
8 - DOS ANEXOS DO EDITAL 
8.1 – Segue em anexo ao Edital como parte integrante do mesmo: 
a) - Especificação do Objeto (Anexo I); 
b) - Declaração assegurando que não possui sucursal e nem imóvel na base territorial do Município de Bauru, se 
for o caso (Anexo II); 
c) - Declaração de cumprimento do Art. 27 da Lei 8.666/93 e Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (Anexo 
III);  
d) - Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo IV); 
e) - Modelo de Procuração (Anexo V); 
f) - Declaração de Inexistência e Impedimento de licitar com a Administração (Anexo VI); 
g) – Modelo dos impressos (Anexo VII). 
 
 
 
 

       Bauru, 16 de agosto de 2016. 
 
 
 

Dr. José Fernando Casquel Monti 
Secretário Municipal de Saúde  
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ANEXO I 
Processo nº. 17.498/2016 - Dispensa de Licitação - art. 24, V: 8/2016     
Abertura:  18/08/2016 às 15h  
Secretaria Municipal de Saúde - Rua Gerson França, 7-49 - CEP: 17.015-200 – Bauru/SP. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, V –  REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  

 
 

Item 
 

Qtde.  
 

Especificação Marca Valor 
Unitário  

Valor Total  

LOTE 01 – BLOCOS  

01 
80 NOTIFICACAO PARA RECOLHIMENTO DE 

MULTA -  BLOCO C/ 25X4 FLS         
NOTIFICACAO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA, 21X29,7 CM (A4), SULFITE 56 
GRAMAS, 4 VIAS COM PAPEL AUTO 
COPIATIVO (BRANCA, ROSA, AZUL E 
AMARELA), NUMERADAS, 1X0 (DSC), BLOCOS 
COM 25 JOGOS X 4 FOLHAS. 

   

02 
40 FORMULARIO DE SOLICITACAO DE 

MEDICAMENTO ARV - BLOCO         BLOCOS 
COM 100 FOLHAS DE FORMULARIO DE 
SOLICITACAO DE MEDICAMENTO ARV, 
SULFITE 56 GRAMAS, 31X21, 1X1 (AIDS) 

   

03 
10 GRAFICO P/ACOMPANH. CRESCIMENTO 

FEMININO-ERSA- BL.C/50         BLOCOS COM 50 
JOGOS DE GRAFICO PARA 
ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO 
FEMININO, SULFITE 75 GRAMAS, 31X21, 3X2, 
50x2 VIAS DIFERENTES (DUA) 

   

04 
10 GRAFICO P/ACOMPANH. CRESCIMENTO 

MASCULINO-ERSA-BL. C/50         BLOCOS COM 
50 JOGOS DE GRAFICO PARA 
ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO 
MASCULINO, SULFITE 75 GRAMAS, 31X21, 
3X2, 50X2 VIAS DIFERENTES (DUA) 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(TRIBUTOS MUNICIPAIS) 

 
 
Local e data 
 
À Prefeitura Municipal de Bauru 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
Processo n.º 17.498/2016 
 
À Divisão de Compras e Licitação 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n.º __________________, não possui sucursal na base territorial do Município de Bauru. 
 
 
 

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

......................................................................... 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
ATENÇÃO : ESTA DECLARAÇÃO NÃO PODE SER APRESENTADA POR EMPRESAS SEDIADAS EM 
BAURU, OU QUE TENHAM FILIAIS (SUCURSAIS) NESTE MUNICÍPIO.  
OBS: O ANEXO “II” DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE PO R EMPRESA DE OUTRO 
MUNICÍPIO  
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ANEXO III - MODELO  
 
(timbre da empresa) 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O  MINISTÉRIO DO 
TRABALHO  
 
 
 
 
 
 (nome da pessoa jurídica), inscrita no C.N.P.J, endereço        , por intermédio de seu representante legal; (nome 
completo),  portador da Carteira de identidade  RG n° e do CPF n° da empresa interessada em participar nos 
processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Bauru - PMB, declara,  para os fins do disposto no Inciso V do 
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, 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 (   ) 
 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 

_________________________,____, de _______________ de  
 
 
 
 

_________________________________ 
(empresa proponente) 

 
 
 

_______________________________________________________ 
(assinatura e carimbo do representante legal) 
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ANEXO IV 

Processo Administrativo nº 17.498/2016 - Edital de Licitação nº SMS 337/2016 

Dispensa de Licitação - art. 24, V n. º SMS 77/2016 

 

Formulário Modelo de Proposta de Preços 

Nome da Proponente: 

Endereço: 

Cidade:    Estado:      Telefone:    Fax: 

CNPJ:       Inscrição Estadual: 

Banco:  Agência:  Conta Corrente:   Cidade: 

Conforme estipulado no Edital de Dispensa de Licitação - art. 24, V n.º 8/16 – SMS, propomos: 

Item Qte. Unid. Descrição Marca / 
Modelo 

Preço 
Unitário 
em R$ 

Preço Total 
em R$ 

01       

 

PRAZO DE ENTREGA _________________________________ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ___________________________ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________ 

 

 

......................................................................................... 

Assinatura 

Nome Completo: .......................................................................................... 

RG: ......................................... CPF: ......................................... 

Data: ........../........../2.016. 

 

Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Contrato: 
Nome: 

Nacionalidade:    Estado civil: 

Profissão: 

Residência e domicílio: 

Cidade:    Estado: 

C.P.F.:    R.G. 
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ANEXO V 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
OUTORGANTE: Razão Social : 
CNPJ : 
 Endereço : 
Cep : 
Bairro: 
CEP ________-___ – cidade - UF 
 
OUTORGADO: ________________, estado civil, profissão., endereço_ cidade_residência, uf_residencia, 
portador da cédula de identidade Nº ______________ e do CPF _________. 
 
OBJETO: Representar o outorgante na Licitação – Processo nº ________/______, que tem como objeto 
a “__________________________________________________”. 
 
PODERES: Retirar Editais, apresentar propostas, participar de sessões públicas de habilitação e 
julgamento da Documentação, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 
recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 

________________, ___ DE ________________ DE 2016. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI  
 

Processo Administrativo nº 17.498/2016 

Edital de Licitação nº SMS 337/2016 

Dispensa de Licitação - art. 24, V n. º SMS 8/2016 - Licitação Tipo Menor Preço Por Lote. 

 

 

 

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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