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1  -  OBJETO: Aquisição  de  Medicamentos  e  Insumos  para  cumprimento  de  diversos  Mandados  Judiciais,

conforme especificado no anexo I.

Justificativa:  Tendo em vista que esses medicamentos e insumos são para cumprimento de vários Mandados
Judiciais  impetrados  por  diversos  pacientes;  tendo  sido  anteriormente  fracassadas  as  tentativas  de  Pregão
Eletrônico para Registro de Preços e mesmo para entrega única. 

2 - Considerando à necessidade da Administração Pública, em cumprir o que determina a norma constitucional,

em relação ao atendimento à saúde (art. 23, II e 196, ambos da CF/88).

3 – Procedimento conforme Lei Federal Nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 8883/94 e
demais legislações pertinentes.
3.1. A apresentação da proposta implica que o licitante se sujeitará às normas do presente Edital, às Leis Federais
nºs 8.666/93 e 8.883/94, bem como as demais Leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a
presente licitação.

4 – Prazo para apresentação de propostas:   05/06/2017 até às 10hs.

5 – Local de entrega dos produtos: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde à Rodovia Marechal Rondon

Km 345, Alça 344 – Res. Parque Colina Verde – Final da Rua Cunha Bueno, Bauru/SP, no horário das 7h30min

às 16h30min.

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

6.1. Razão Social, endereço, carimbo ou número do CNPJ do proponente, Dados Bancários;

6.2. Data e assinatura do proponente;

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

oferecido conforme descrito no Anexo I deste Edital;

6.3.1.Transcrever  na  proposta  o  item,  forma  farmacêutica,  acondicionamento e  embalagem,
princípio ativo do produto e sua concentração e quantidade total, bem como os dados completos detalhados e
individualizados  dos  medicamentos  que  se  propõe  a  fornecer,  de  modo a ficar  demonstrado  claramente  que
preenchem as características mínimas descritas no Anexo I.

6.4. Prazo de validade dos produtos de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data da entrega pelo fornecedor
no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde;

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

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

Secretaria de Finanças;

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

6.8. Os  itens  6.5,  6.6  e  6.7,  caso  não  constem  na  proposta,  serão  considerados  conforme  enunciado  no

procedimento para aquisição de bens ou serviços;

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

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

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

c) –  Certidão Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União (CND) ou

Certidão Positiva com efeitos de Negativa relativos a créditos tributários federais e da Divida Ativa da União;

d) - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Mobiliário com a
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Fazenda Municipal, onde estiver instalada a empresa licitante;

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

 Negativos (CNDT);

f)  Prova de Inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede

 da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f.1) Declaração  elaborada  em  papel  timbrado  e  subscrita  pelo  representante  legal  da  licitante,

assegurando,  se  for  o  caso,  que  a  licitante  não  possui  sucursal  e  nem  imóvel  na  base  territorial  do

Município de Bauru. (Modelo – ANEXO II).

8. Das Condições de recebimento do objeto:

 8.1 Todos os medicamentos deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes do folheto descritivo e
da  proposta.  A entrega  fora  das  especificações  implicará  na  recusa  do  recebimento  por  parte  da  Secretaria
Municipal de Saúde, que os colocará à disposição da licitante vencedora para substituição, às suas expensas, no
prazo de 05 (cinco) dias corridos.

8. 2 A licitante vencedora se obriga a manter a qualidade do produto e a substituição no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e ainda deverá substituir o produto quando constatado que o
produto não corresponde ao descrito no Anexo I do presente edital e na ata.

 8.3  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 cancelando 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 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação

por escrito, mantido o preço inicialmente registrado;

b)Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
cancelar 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 corridos, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente registrado;

8.4  Considera-se recebido o medicamento, somente após ter sido devidamente examinado e julgado em

perfeitas condições técnicas feita pela Comissão de Recepção da Secretaria de Saúde, nos termos do art. 73,

inc. II, da Lei Federal n.º 8666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8883/94.

9 - 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:

9.1. Advertência;

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

9.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração,

com prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
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9.4. 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.

10 – O Município poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 

judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80, da lei nº 8.666/93, estando assegurados, em 

quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Bauru (SP), 29 de Maio de 2017.

José Eduardo Fogolin Passos
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 Gérson França nº 7-49 – Cep: 17015-200 – Centro  - Bauru – SP

Item Qtde Especificação Marca Preço
Unitário

Preço
Total

MEDICAMENTOS
01 90 Comprimidos contendo Agomelatina 25mg;  com nº de lote e

prazo de validade na embalagem (REF.: VALDOXAN)
02 90 Comprimidos com 2mg de Alprazolam, Embalagem  contendo

dados de identificação com n.º de lote e prazo de validade do
produto.

03 540 Comprimidos de Cloridrato de Cinacalcete 30mg , com nº  de
lote e prazo de validade na embalagem  (REF. MIMPARA –
MANDADO JUDICIAL)

04 90 Comprimidos de Clortalidona 50mg, envelopados com n.º de
lote e prazo de validade no blister..

05 150 Cápsulas  contendo Duloxetina,  Cloridrato  30mg,  com nº  de
lote e prazo de validade na embalagem.

06 180 Comprimidos  contendo  12  +  400mcg  de  Fumarato  de
Formoterol + Budesonida, com nº de lote e prazo de validade.
(REF. FORASEQ / ALENIA - COMPLETO)

07 06 Ampola contendo Ácido Hialurônico / Hialuronato de Sódio 20
mg/2ml, com nº de lote e prazo de validade na ampola. 

08 330 Comprimidos contendo Montelucaste Sódico 10mg, com nº de
lote e prazo de validade na embalagem (REF. SINGULAIR)

09 04 Unidade  de  Caneta  (preenchida)  descartável  de  3ml  de
Solução contendo 14 doses de Lixisenatida. Cada dose (0,2ml)
contém 20 microgramas de Lixisenatida (0,1mg/ml), com nº de
lote, data de fabricação e Registro na ANVISA.

10 90 Comprimidos  Envelopados  contendo  Cloridrato  de
Pioglitazona  45mg,  com  nº  de  lote  e  prazo  de  validade  no
blister.

11 90 Comprimidos contendo Sertralina, Cloridrato 50mg, com nº de
lote e prazo de validade na embalagem.(REF. TOLREST)

12 03 Ampola  de  4ml  contendo  250mg/ml  de  Undecanoato  de
Testosterona, com nº de lote e prazo de validade na ampola.
(REF. NEBIDO) 

13 360 Comprimidos  contendo  Trimetazidina  MR  35mg,  contendo
dados de identificação e  procedência,  nº de lote  e  prazo de
validade do produto (REF. VASTAREL)

INSUMOS
14 100 Unidade de Adesivo IV 3000 - I HAND para fixação de Sensor

6X7cm. Embalados em caixa com 100 unidades cada.
15 24 Unidade de Pilha n.º 312 para aparelho auditivo. 

16 02 Pacote de Serviço para Bomba de Insulina ( Embalagem com:
04  Pilhas,  1  Adaptador,  1  Tampa  de  Bateria  e  1  Chave  –
Duração de 4 meses) (REF. ACCU CHEK SPIRIT).

17 200 Unidade de TIRAS Reagentes para determinação de Glicemia
Capilar (Punção Digital), com leitura em Monitor portátil de
fácil e rápida calibração ou sem a  necessidade de calibração.
Fornecendo resultados precisos com sensibilidade  na faixa de
20-500  mg/ml,  Aceitando  valores  inferiores  a  20  mg/dl  e
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superiores a 500 mg/dl tempo de resultado de Teste de 05 a 30
segundos, volume de amostra sanguínea de 0,1 a 5 microlitros,
obtida  por  capilaridade.  Método  de  leitura  através  de
tecnologia  de  biosensor  amperométrico  para  uso  em
glicosímetros  digitais  com registro  na  ANVISA,  Em modelos
nos  quais  não  haja  contato  do  sangue  com  o  aparelho  ou
suporte dos mesmos, evitando a limpeza de sangue residual. As
tiras deverão estar acondicionadas em caixas com no máximo
50 (cinquenta) Tiras ou embaladas individualmente contendo
dados de identificação, procedência, lote , data de fabricação e
tempo de validade a embalagem deverá estar de acordo com a
RDC 185 da ANVISA e ter registro no Ministério da Saúde.
( ABBOTT / FREESTYLE)

18 200 Unidade de Tira Reagente para Glicemia Capilar. Embalagem
com prazo de validade mínimo de 18 meses – (COMPATÍVEIS
COM APARELHO ACCU-CHEC ACTIVE).

Classificação:

 Ficha: 277- Elemento: 30 - Sub-Elemento: 09 - Vinculo: 04 – Centro de Custo:  304 - Destinação de 
Recursos:  02.300.0101 PAB ESTADUAL

 Ficha: 252 - Elemento: 30 - Sub-Elemento: 36 - Vinculo: 04 – Centro de Custo:  307 - Destinação de
Recursos:  01.310.0000 – SAÚDE GERAL

 Ficha: 252 - Elemento: 30 - Sub-Elemento: 26 - Vinculo: 04 – Centro de Custo:  307 - Destinação de
Recursos:  01.310.0000 – SAÚDE GERAL

 Ficha: 277- Elemento: 30 - Sub-Elemento: 35 - Vinculo: 04 – Centro de Custo:  307 - Destinação de 
Recursos:  02.300.0101 PAB ESTADUAL

***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 6.7 do edital

Prazo de Entrega: item 6.5 do edital

Condições de Pagamento: item 6.6 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
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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.

Processo: 30.022/2017

Pela presente, declaro (amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ

sob o nº __________________, não possui sucursal e nem imóvel na base territorial do Município de Bauru.

...................., .... de  ............. de  2017.

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

Assinatura do representante legal
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