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1 - OBJETO: Aquisição dos Suplementos Alimentares: KETOCAL 4:1 e MODULEN IBD; para 

cumprimento de Mandado de Segurança e para ao Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar 

(PNSA), conforme especificado no anexo I. 

 

Justificativa: Face à Ação Civil que criou a Lei Municipal 5.231/04, que instituiu no âmbito do Município 

o Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar (PNSA) para crianças que necessitam de 

acompanhamento nutricional; e pelo Mandado de Segurança impetrado por paciente do município. Tendo 

em vista que esses suplementos não fazem parte dos produtos padronizados, necessitando assim a sua 

compra imediata para atendimento aos pacientes portadores de situações especiais; necessitando assim da 

compra imediata.  

 

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: 04/12/2017 até às 10h. 

5 – Local de entrega dos suplementos: 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 produtos 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 deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses, contados da data da 

entrega pelo fornecedor no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde; ou prazo equivalente a, no 

mínimo, 75% de sua validade, contados da data de sua fabricação; 

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 até 30 (trinta) dias, 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; 
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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; 

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

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

b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União (CND) 

ou Certidão Positiva de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União (CPD), 

com os efeitos negativos; 

c) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito, referente ao ICMS, 

com a Fazenda Estadual; 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário; 

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

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

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

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os 

efeitos negativos; 

h) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando que não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial 

do Município de Bauru, se for o caso, conforme determina a Lei Municipal nº 5.305, de 28 de 

novembro de 2.005. (Modelo – ANEXO II). 

i) 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 III). 

8. Das Condições de recebimento do objeto: 

 

 8.1 Todos os suplementos 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 02 (dois) 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. 

 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 02 (dois) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
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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 02 (dois) dias corridos, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

8.4  Considera-se recebido o suplemento alimentar, 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, II, da Lei Federal n.º 8666/93, alterada pela Lei Federal n.º 8883/94. 

9 - 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 moratório de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 

(cinco) dias sobre o valor do empenho, descumprido além das demais sanções previstas no art. 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 descumprido 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; 

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), 17 de outubro 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 

01 36 Fórmula para nutrição oral e enteral destinada 

para situações metabólicas especiais. Dieta 

Cetogênica 4:1 para portadores de epilepsia 

refratária, não contém glúten. Lata de 300 gramas 

(REF. KETOCAL 4:1 / DANONE - PNSA) 

   

02 36 Nutrição em pó, oral ou enteral, completa, 

altamente especializada para pacientes com Doença 

de Crohn. Isento de glúten, glicose e resíduios, com 

TGFB-2, que contribui na ação anti-inflamatória e 

reparadora sob a mucosa intestinal. Embalagem de 

400g. (REF.: MODULEN IBD/NESTLE – 

MANDADO DE SEGURANCA) 

   

Classificação: 

 

 Ficha: 278 - Elemento: 32 - Sub-Elemento: 00 - Vinculo: 04 – Centro de Custo:  305 - 

Destinação de Recursos:  05.300.0049 PAB 

 

***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: 58.094/2017 

 

 

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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ANEXO III 

 

 

 

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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