DIÁRIO OFICIAL No 5.072

Ano XXX - Estado do Tocantins, quinta-feira, 15 de março de 2018
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017
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 297/2017 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: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 42.799.163/0001-26
ITEM

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

R$ 0,12

R$ 1.553,76

R$ 0,13

R$ 1.804,92

12

12.948

COMPRIMIDO LEVOTIROXINA 25 MCG COMPRIMIDO

SYNTHOID ABBOTT

13

13.884

COMPRIMIDO LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO

SYNTHROID ABBOTT

VALOR TOTAL

R$ 3.358,68

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, nos
termos do art. 57, caput, da Lei 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 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, 09 de março de 2018.
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ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017
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 297/2017 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

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

2

10.686

AMPOLA

HIDRÓXIDO DE FERRO III SACARATO
20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
ENDOVENOSA 5 ML AMPOLA.

TAKEDA

R$ 6,30

R$ 67.321,80

VALOR TOTAL

R$ 67.321,80

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, nos
termos do art. 57, caput, da Lei 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 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, 08 de março de 2018.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 42.799.163/0001-26

CM HOSPITALAR S. A.
CNPJ: 12.420.164/0009-04
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ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017

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 297/2017 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 297/2017 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: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51

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

15

14.352

AMPOLA

METARAMINOL 10 MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL 1 ML AMPOLA

CRISTÁLIA ARAMIN

R$ 4,56

R$ 65.445,12

18

7.223

VALOR TOTAL

R$ 65.445,12

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, nos
termos do art. 57, caput, da Lei 8.666/93.

UND

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

SELOZOK

R$ 0,57

R$ 4.117,11

DISCRIMINAÇÃO

METOPROLOL TARTARATO 50
COMPRIMIDO MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE
LIBERAÇÃO RETARD.
VALOR TOTAL

R$ 4.117,11

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, nos
termos do art. 57, caput, da Lei 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:
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, 09 de março de 2018.

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, 09 de março de 2018.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51

HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DF
CNPJ: 06.081.203/0001-36
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ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2017

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 297/2017 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 297/2017 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

EMPRESA: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A
SAÚDE LTDA - EPP - CNPJ: 10.749.915/0001-58

ITEM

QTD

7

59.545

10

3.490

14

49.920

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

ITEM

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

ISOSSORBIDADINITRATO 5 MG
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO SUBLINGUAL

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

SANVAL

R$ 0,13

R$ 7.740,85

11

1.217

FRASCO

ACHE

R$ 31,08

R$ 37.824,36

LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120
ML FRASCO

NUTRIEX
GUKI

LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML
XAROPE 120 ML FRASCO

R$ 5,33

R$ 18.601,70

BIOLAB

R$ 0,80

R$ 39.936,00

UND

FRASCO

DISCRIMINAÇÃO

COMPRIMIDO LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO
VALOR TOTAL

R$ 66.278,55

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, nos
termos do art. 57, caput, da Lei 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 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, 09 de março de 2018.
MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins
MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.366.038/0001-69

VALOR TOTAL

R$ 37.824,36

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, nos
termos do art. 57, caput, da Lei 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 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, 09 de março de 2018.
MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
LTDA - EPP
CNPJ: 10.749.915/0001-58
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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 065/2018 - Processo 1944/2017. Objeto:
Registro de Preços para aquisição de material de consumo, conforme
especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 04/04/2018, às 9h.
Sistema: www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeira: Rubisléia
Mesquita.
Pregão Eletrônico nº 071/2018 - Processo 3888/2017. Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de conjunto
integrado de equipamento automatizado de hematologia de no mínimo
18 parâmetros, conforme especificado no Edital e seus anexos. Data/
Horário: 04/04/2018, às 9h. Sistema: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregoeiro: Thiago Borges.
- Pregão Eletrônico nº 086/2018 - Processo 5565/2015. Objeto:
Registro de Preços para aquisição de instrumentais cirúrgicos para crâniobuco-maxilo-facial (tesoura de mayo stille, tesoura metzenbaum, afastador
ragnel e outros), conforme especificado no Edital e seus anexos. Data/
Horário: 04/04/2018, às 9h. Sistema: www.publinexo.com.br. Pregoeira:
Kássia Pinheiro.
Pregão Eletrônico nº 087/2018 - Processo 1251/2017. Objeto:
Registro de Preços para aquisição de medicamentos controlados,
conforme especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 05/04/2018,
às 9h. Sistema: www.publinexo.com.br. Pregoeiro: Thiago Borges.
Os editais também encontram-se disponíveis no site www.saude.
to.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones
(063) 3218-1715/1722/3247.
Palmas, 14 de março de 2018.
Kássia Divina Pinheiro Barbosa Koelln
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Aviso Reabertura do Pregão Eletrônico nº 055/2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA
A Secretaria de Estado da Saúde/TO, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que às 14h30 do dia 04 de abril
de 2018 realizará a reabertura da licitação em tela, que visa registro de
preços para aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme
especificações 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) 32181722/1715/3247. (Processo nº 2017/30550/4439). Pregoeiro: Thiago
Borges.
Palmas, 14 de março de 2018.
Kássia Divina Pinheiro Barbosa Koelln
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2017
Aviso de resultado do pregão
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria de Estado da Saúde/TO torna público o Resultado do Pregão
Eletrônico Nº 297/2017 - Processo Administrativo Nº 2017/30550/1254,
conforme segue:
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DF
CNPJ: 06.081.203/0001-36, o valor adjudicado R$ 4.117,11
MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.366.038/0001-69, o valor adjudicado R$ 66.278,55
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
LTDA - EPP
CNPJ: 10.749.915/0001-58, o valor adjudicado R$ 37.824,36
CM HOSPITALAR S. A.
CNPJ: 12.420.164/0009-04, o valor adjudicado R$ 67.321,80
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 42.799.163/0001-26, o valor adjudicado R$ 3.358,68
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51, o valor adjudicado R$ 65.445,12
O valor total adjudicado R$ 244.345,62. O resultado completo
encontra-se disponível no site www.publinexo.com.br .
Palmas/TO, 08 de março de 2018.
KÁSSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA KOELLN
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/SESAU

Ano XXX - Estado do Tocantins, quinta-feira, 15 de março de 2018

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA SSP Nº 239, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
nomeado pelo Ato de nº 16 - NM, de 1º de janeiro de 2015, do Chefe do
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º,
incisos I e IV, da Constituição do Estado do Tocantins, e o art. 6º, inciso I,
da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, resolve,
Art. 1º DESIGNAR - MANOEL CARLOS SOUSA SOARES RIOS,
1º Tenente PM, matrícula nº 707329, para exercer, como titular, a função
de Fiscal do Contrato 04/2018; referente à aquisição de 02 Veículos
Modelo Camihonete Pick-Up, com recursos do Convênio 811912/2014/
SENASP/MJ, processo 2017/3100/1733, visando atender as necessidades
desta Secretaria.
Art. 2º São atribuições do Fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;
II - anotar em registro próprio as irregularidades eventualmente
encontradas, as providências que determinou e o resultado das medidas;
III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento
contratual;
IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem
necessárias em respostas a eventuais diligências dos Órgãos de Controle
Interno e Externo.
Art. 3º Nomear como suplente no âmbito de sua competência,
o servidor REGINALDO BRABO RODRIGUES JÚNIOR, 3º Sargento
PM, matrícula nº 850710, para substituir o titular no acompanhamento
e fiscalização do contrato acima citado, em seus impedimentos legais
e eventuais.
Art. 4º Nomear para compor a Comissão de recebimento e
atestadores os seguintes servidores: Presidente: ÁLVARO AGUIAR
PARRIÃO JÚNIOR, Agente de Polícia - Gerente de Transporte, matrícula
nº 971082-3; Membros: AGEU LOPES DA SILVA, Agente de Policia Civil,
matrícula nº 1009532 e AGUINALDO DIAS DE SOUZA, Assessor Especial
VIII, matrícula nº 341967.
Art. 5º A Comissão de Recebimento deverá:
I - conferir se os bens foram entregues conforme previsto no
Termo de Convênio e seus consectários;
II - fazer destinar os bens para localização prevista no Projeto
do Convênio aprovado pela Concedente, sem prejuízo de desvio de
finalidade, conforme Portaria Interministerial 507/2011.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Cesar Roberto Simoni de Freitas
Secretário de Estado da Segurança Pública
PORTARIA SSP Nº 360, DE 07 DE MARÇO DE 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
nomeado pelo Ato de nº 16 - NM, de 1º de janeiro de 2015, do Chefe do
Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º,
incisos I e IV, da Constituição do Estado do Tocantins, e o art. 6º, Incisos I,
da Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015, e,
Considerando que, consoante o art. 58, caput, da Lei 1.654,
de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do
Tocantins, as férias dos referidos servidores podem ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri,
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela
autoridade máxima do órgão ou entidade;
Considerando que o Diretor do Centro Integrado de Operações
Aéreas, solicitou, por intermédio do Memorando nº 037/2018, em face da
necessidade do serviço policial, observados o interesse e as necessidades
da Administração Pública, a suspensão das férias do servidor abaixo
qualificado, resolve,
SUSPENDER, por necessidade do serviço, 30 (trinta) dias das
férias do servidor LEONARDO MARINCEK GARRIDO DA NÓBREGA,
Delegado de Polícia Civil de Classe Especial, matrícula nº 159399-1, no
período compreendido entre os dias 15/03/2018 e 13/04/2018, referente
ao período aquisitivo de 2017/2018, garantindo-lhe o direito de usufruí-las
em data oportuna e não prejudicial ao andamento do serviço.
Palmas/TO, 07 de março de 2018.
Cesar Roberto Simoni de Freitas
Secretário de Estado da Segurança Pública

