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DIÁRIO OFICIAL No 5.054

Ano XXX - Estado do Tocantins, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2540/2017

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1245/2017

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 253/2017 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:

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 313/2017 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:

EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 04.307.650/0012-98

EMPRESA: HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - DF - CNPJ: 06.081.203/0001-36

ITEM

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
R$

ITEM

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

5.616

CAPSULA

JAKAVI 5
MG

VALOR
TOTAL
R$

17

FOSFATO DE RUXOLITINIBE5
MG

VALOR
UNITÁRIO
R$

R$ 174,84

R$ 981.901,44

6

1.014

MICAFUNGINA 50MG INJETÁVEL
FRASCO-AMPOLA

MYCAMINE
50 MG

R$ 140,03

R$ 141.990,42

JAKAVI 5
MG

FRASCO
AMPOLA

CAPSULA

FOSFATO DE RUXOLITINIBE5
MG

R$ 174,84

R$ 327.300,48

18

1.872

VALOR TOTAL

R$ 1.309.201,92

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;

VALOR TOTAL

R$ 141.990,42

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 duração do contrato ficará adstrita a vigência dos respectivos
créditos orçamentários;

b) Nos casos de formalização de contrato a validade do mesmo
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;

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;

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.

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:
Os pagamentos serão realizados na conformidade da Lei Nº
8.666, de 21 de Junho de 1.993, com redação alterada pela Lei Nº 8.883,
de 8 de Junho de 1994;
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
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 04.307.650/0012-98

1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do
objeto, com certidão expedida pelo Setor de Compras do ÓRGÃO
REQUISITANTE de que o(s) material(is) foi(ram) entregues conforme
consta no Edital.
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
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DF
CNPJ: 06.081.203/0001-36

Ano XXX - Estado do Tocantins, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1245/2017
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 313/2017 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:
EMPRESA: MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.366.038/0001-69
ITEM

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
R$

3

24.539

AMPOLA

GENTAMICINA 20MG/ML
SOLUÇÃOINJETÁVEL 1 ML AMPOLA

NOVAFARMA

R$ 0,97

R$ 23.802,83

4

23.400

AMPOLA

GENTAMICINA 40MG/ML
SOLUÇÃOINJETÁVEL 1 ML AMPOLA

NOVAFARMA

R$ 1,07

R$ 25.038,00

FRASCO

POLIMIXINA B 6.000UI/ML + NEOMICINA
3,5MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML
SUSPENSÃOOFTÁLMICA 5 ML FRASCO

GEOLAB

R$ 11,38

R$ 8.876,40

SOBRAL

R$ 0,17

R$ 1.034,28

9

780

11

6.084

COMPRIMIDO SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO
VALOR TOTAL

R$ 58.751,51

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) Nos casos de formalização de contrato a validade do mesmo
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.
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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Horário de Brasília
A Secretaria de Estado da Saúde/TO, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que realizará os pregões
eletrônicos relacionados abaixo:
Pregão Eletrônico nº 025/2018 - Processo 6033/2015. Objeto:
Registro de Preços para prestação de serviço de radiologia odontológica
digital (Panorâmica, periapical, oclusal, documentação ortodôntica),
conforme especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 06/03/2018
às 09 horas. Sistema: www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeiro:
Thiago Borges.
Pregão Eletrônico nº 028/2018 - Processo 6097/2017. Objeto:
Registro de preços para aquisição de aparelho de mamografia digital,
conforme especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 06/03/2018
às 09 horas. Sistema: www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeira:
Kássia Pinheiro.
Pregão Eletrônico nº 030/2018 - Processo 5694/2015. Objeto:
Registro de Preços para aquisição de motor para perfuração óssea,
contra ângulo redutor 20:1, micro serra cirúrgica reciprocante, oscilante
e sagital, peça de mão reta 1:1, conforme especificado no Edital e
seus anexos. Data/Horário: 07/03/2018 às 09 horas. Sistema: www.
comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeiro: Thiago Borges.
Pregão Eletrônico nº 044/2018 - Processo 7070/2017. Objeto:
Registro de preços para aquisição de polpas de frutas, conforme
especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 07/03/2018 às 09
horas. Sistema: www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeira: Rubisléia
Mesquita.
Pregão Eletrônico nº 046/2018 - Processo 6269/2017. Objeto:
Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares, conforme
especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 07/03/2018 às 09
horas. Sistema: www.publinexo.com.br. Pregoeira: Kássia Pinheiro.
Os editais também encontram-se disponíveis no site: www.
saude.to.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através dos
telefones (063) 3218-1715/1722/3247.
Palmas, 16 de fevereiro de 2018.
Kássia Divina Pinheiro Barbosa Koelln
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Aviso de Abertura do Pregão Eletrônico nº 045/2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA
A Secretaria de Estado da Saúde/TO, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que às 10h00min (Horário de
Brasília) do dia 02 de março de 2018, realizará a abertura da licitação
que visa o registro de preços para a aquisição de serviço de UTI
móvel terrestre, ambulância de suporte avançado tipo “D” (UTI móvel
terrestre: adulto, infantil e neonatal), conforme especificado no Edital e
seus anexo. O edital encontra-se disponível na internet nos seguintes
sites: www.saude.to.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
(Processo nº 2016/30550/9843). Informações pelos telefones (63) 32181722/1715/3247. Pregoeira: Rubisléia Ramos Pereira Mesquita.
Palmas, 16 de fevereiro de 2018.
KÁSSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA KOELLN
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do
objeto, com certidão expedida pelo Setor de Compras do ÓRGÃO
REQUISITANTE de que o(s) material(is) foi(ram) entregues conforme
consta no Edital.
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
MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.366.038/0001-69

Aviso Reabertura do Pregão Eletrônico nº 258/2017
HORÁRIO DE BRASÍLIA
A Secretaria de Estado da Saúde/TO, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que às 09h00min do dia 06 de
março de 2018 realizará a reabertura da licitação em tela, que visa o registro
de preços para aquisição de equipamentos hospitalares (Craniótomo,
Microscópio, Serra de Gesso r Eletrocardiógrafo), conforme especificações
técnicas contidas no edital e seus anexos. O edital retificado encontra-se
disponível na internet, nos seguintes sites: www.saude.to.gov.br
e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelos telefones
(63) 3218-1722/1715/3247. (Processo nº 2015/30550/2582). Pregoeira:
Rubisléia Ramos Pereira Mesquita.
Palmas, 16 de fevereiro de 2018.
Kássia Divina Pinheiro Barbosa Koelln
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

