DIÁRIO OFICIAL No 5.053

ANO XXX - ESTADO DO TOCANTINS, SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2018
CONSIDERANDO a solicitação de cancelamento dos itens
03, 04, 17 e 18, de lavra da Diretoria de Distribuição, justificando que
os produtos já não fazem parte da atual padronização dos materiais
hospitalares e consequentemente não há consumo para os mesmos;
RESOLVE:
I - REVOGAR PARCIALMENTE para tornar sem efeito a licitação
na modalidade Pregão Eletrônico nº 286/2017 em relação aos itens 03,
04, 17 e 18, descrito no Anexo I do Edital, proveniente do Processo
Administrativo nº 2017/30550/10288, que visa o registro de preços de
papel grau cirúrgico;
II - DETERMINAR o prosseguimento dos autos, a fim de concluir
a licitação dos demais materiais constantes no processo em epígrafe.
III - CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE/TO, em
Palmas (TO), aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de 2018.
MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins
PROCESSO Nº 2017.30550.009673
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
O Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria de Estado da
Saúde do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o número 25.053.117/0001-64,
neste ato representada pelo Senhor Secretário da Saúde, MARCOS
ESNER MUSAFIR, brasileiro, portador da Cédula Funcional n° 52.37846-9
expedida pelo CRM/RJ, CPF n° 425.415.577-87, residente e domiciliado
nesta capital, designado pelo Ato Governamental de Nº 96-NM, publicado
no Diário Oficial do Estado nº 4.548, de 27 de janeiro de 2016, adiante
designada simplesmente DEVEDORA, celebra o presente instrumento,
conforme as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A DEVEDORA reconhece
expressamente, na forma do disposto no art. 62 e 63, §§1º e 2º, incisos I e
III da Lei Federal n°. 4.320/64 c/c art. 1º do Decreto nº 62.115/68, que deve
a empresa MINERVA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ
sob o nº 12.009.858/0001-34, com sede na 212 norte Alameda 07, nº 36,
Sala 03 e 04, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-314, na cidade de Palmas
- TO, a importância de R$ 10.674,00 (Dez mil seiscentos e setenta e quatro
reais), visando o pagamento da dívida mencionada, conforme os termos
do Despacho nº 3422/2017 - Pagamento de Despesa (fl. 53), Justificativa
do Gestor (fls. 05), referente a pagar da nota fiscal nº 438 (fl. 06)
alusiva a prestação de serviços de higienização do enxoval do hospital
regional de Augustinópolis.
CLÁUSULA SEGUNDA - Determino a abertura de sindicância
para apurar quem deu causa ao reconhecimento de Dívida em virtude
da falta de cobertura contratual para a realização do serviço, nos termos
do artigo 89, da Lei nº 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de
Palmas para dirimir qualquer litígio.
Gabinete do Secretário Estadual de Saúde, em Palmas, capital
do Estado, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2018.
MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1248/2017
Considerando que o julgamento da licitação é MENOR PREÇO
POR ITEM e com base no Decreto Estadual nº 5.344/2015 e Decreto
Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de
Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS nº 154/2017 da Secretaria da Saúde/TO, aos preços das
empresas abaixo relacionadas e classificadas no certame e demais
discriminações, constantes em suas Propostas de Preços, anexada aos
autos:
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EMPRESA: ROYAL MED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 25.106.470/0001-65
ITEM

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
R$

6

7.800

FRASCO

ÓLEO MINERAL PURO SOLUÇÃO
ORAL 100 ML FRASCO

MARIOL

R$ 2,25

R$ 17.550,00

39

92.040

COMPRIMIDO

RANITIDINA
COMPRIMIDO

GEOLAB

R$ 0,10

R$ 9.204,00

150

MG

VALOR TOTAL

R$ 26.754,00

01. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Prazo de validade
a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III
do §3º do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.
1.2. Do local e prazo de entrega
O local e prazo de entrega será na conformidade do Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.3. Condições para Contratação:
a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado,
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para retirar a Nota de empenho,
e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a
critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que
ocorra motivo justificado;
b) A validade do contrato ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários conforme art. 57 da Lei n 8.666/93.
c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao
quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem;
e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de
registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme
Decreto Estadual nº 5.344/2015.
1.4. Condições de Pagamentos:
O prazo previsto para pagamento que será em conformidade
com a Alínea “a” do Inciso XIV do artigo 40, da Lei nº 8.666/93;
1.5. Das Assinaturas:
Assina a presente Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s)
abaixo discriminada(s), através de seus representantes credenciados no
certame, juntamente com o Secretário de Estado da Saúde.
Palmas - TO, 14 de fevereiro de 2018.
MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins
ROYAL MED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 25.106.470/0001-65
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1618/2015
Considerando que o julgamento da licitação é MENOR PREÇO
POR ITEM e com base no Decreto Estadual nº 5.344/2015 e Decreto
Federal nº 7.892/2013 fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de
Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS nº 309/2017 da Secretaria da Saúde/TO, ao preço da empresa
abaixo relacionada e classificada no certame e demais discriminações,
constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

