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125

200

FRASCO

PRODUTO: TUBO CAPILAR P/
DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATOCRITO S/HEPARINA.
DESCRIÇÃO TÉCNICA: TUBO
CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO
DE MICRO-HEMATOCRITO SEM
HEPARINA, COMPRIMENTO 75 MM,
Ø INTERNO 1,0 MM, Ø EXTERNO
1,5 MM. (DESCRIÇÃO TÉCNICA
CONFORME EDITAL)

134

10

UNIDADE

PRODUTO: VIDRO DE AMBAR 1000 ML.
DESCRIÇÃO TÉCNICA: VIDRO AMBAR
1000 ML. VALIDADE MÍNIMA DE
12 MESES.

41

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10308/2016
PRECISION

R$ 11,30

R$ 2.260,00

FRASCOLEX

R$ 8,54

R$ 85,40

VALOR TOTAL

R$ 7.883,40

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 307/2017 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: CIRÚRGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 09.497.984/0001-32

1. 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;
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 abril de 2018
MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ: 04.724.729/0001-61

ITEM

QTD

UNID

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

48

51

UNIDADE

STENT PARA ARTERIA CORONÁRIA

TERUMO

R$ 599,00

R$ 30.549,00

VALOR TOTAL

R$ 30.549,00

1. 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) O presente Termo de Referência se efetivará por meio da
assinatura do Termo Contratual e terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura.
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. 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(a)Pregoeiro(a)e o Secretário de Estado
da Saúde.
Palmas - TO, 13 de abril de 2018
MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins
CIRÚRGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09.497.984/0001-32

