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Ano XXX - Estado do Tocantins, terça-feira, 27 de fevereiro de 2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2751/2017
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 015/2018 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: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.772.798/0002-33
ITEM

1

QTD

36

UND

DISCRIMINAÇÃO

UNID

ESTABILIZADOR DE TECIDOS CARDÍACO
PARA CIRURGIA SEM CIRCULAÇÃO
EXTRACORPÓREA CONFECCIONADO EM
SILICONE GRAU MÉDICO, ESTRUTURA
INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO
DE PÁ COM VENTOSAS TEXTURIZADAS
NO LADO INFERIOR.

MARCA

MEDTRONIC

VALOR
UNITÁRIO R$

R$ 2.500,00

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL
R$

R$ 90.000,00

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1249/2017
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 284/2017 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: CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 12.420.164/0009-04
ITEM

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO

1

172

FRASCO

ABCIXIMABE 2MG/ML INJETAVEL5
MLFRASCO

19

21.247

COMPRIMIDO CLONIDINA 0,1MG COMPRIMIDO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

JANSSEN

R$ 1.717,40

R$ 295.392,80

BOEHRINGER

R$ 0,17

R$ 3.611,99

VALOR TOTAL

R$ 299.004,79

01. CONDIÇÕES GERAIS
R$ 90.000,00

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) Nos casos de formalização de contrato a validade do mesmo
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários conforme
art. 57 da Lei nº 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, 20 de fevereiro de 2018.

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 vigência do contrato ficará adstrita aos respectivos créditos
orçamentários.
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 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, 16 de fevereiro de 2018.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins
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