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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017/FMSCO/TO
Nº DO PROCESSO: 2017010561
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº008/2017/FMSCO/TO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, através de sua Pregoeira,
nomeada pela Portaria nº 017/2017 de 09 de Janeiro de 2017, torna público o Resultado do Pregão Presencial SRP
Nº008/2017/FMSCO/TO, originado do Processo Administrativo nº 057/2017/FMSCO/TO, que teve como objeto é o registro
de preços para aquisição de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares, com o maior índice percentual de desconto
sobre a tabela de preços CMED, divulgada pela ANVISA com a finalidade de atender as necessidades da secretaria
Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins/TO. Saiu como Vencedora da Licitação a seguinte empresa: A. ROSA DOS
SANTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.986.463/0001-13, com percentual de desconto de 7% (sete por cento) e
17% (dezessete por cento), conforme detalhamento, abaixo:
Porcentual mínimo estimado para
Item
Especificação
Valor Estimado
desconto sobre a Tabela de Preços
da CMED-ANVISA
Medicamentos Éticos, de acordo com a
01
R$ 90.000,00
7 % (sete cento)
TABELA CMED-ANVISA
Medicamentos Genéricos, de acordo
02
R$ 34.696,68
17 % (dezessete por cento)
com a TABELA CMED-ANVISA
Medicamentos Similares, de acordo com
03
R$ 34.696,68
17 % (dezessete por cento)
a TABELA CMED-ANVISA
O vencedor do referido certame foi julgado vencedor, conforme as exigências constantes no referido Edital e em
consonância com a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
A pregoeira informa ainda que os autos do processo encontram- se com vistas franqueadas aos interessados a partir da
data desta publicação, nos dias uteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins/TO. Colinas
do Tocantins/TO, aos vinte e seis (26) dias do mês de Outubro de 2017.
Malvina da Cruz Nascimento
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2017/PMCO/TO
Nº PROCESSO 2017008101
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº022/2017/PMCO/TO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, através de sua Pregoeira,
nomeada pela Portaria nº 017/2017 de 09 de Janeiro de 2017, torna público o Resultado do Pregão Presencial SRP
Nº022/2017/PMCO/TO, originado do Processo Administrativo nº 072/2017/PMCO/TO-Nº do Processo: 2017008101, que
teve como objeto o Registro de Preços para prestação de serviços de hospedagem, com fornecimento de café da manhã,
visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Colinas do Tocantins/TO, para recepcionar convidados
e/ou participantes de cursos, encontros, seminários, palestras e reuniões, que venham acontecer neste Município, com
apuração do uso mensal dos serviços. Saiu como vencedora da licitação a empresa COUTO & COUTO LTDA – ME,
inscrita no CNPJ sob nº 13.430.694/0001-49, pelos os valores descritos abaixo:
Item

Identificação dos itens

Unidade
de medida

Quant.

Valor
Unitário

Valor total

01

HOSPEDAGEM EM QUARTO DE CASAL COM
PADRÃO DE QUALIDADE MINIMA DE 03(TRES

Diárias

135

R$ 114,00

R$ 15.390,00

MUNICIPIO DE COLINAS DO
TOCANTINS:01795483000120

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE COLINAS DO
TOCANTINS:01795483000120
DN: c=BR, st=TO, l=COLINAS DO TOCANTINS, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, ou=AR AGUIAR, cn=MUNICIPIO DE COLINAS DO
TOCANTINS:01795483000120
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02

03

04

ESTRELAS): Contratação eventual e futura de empresa
para prestação de serviços de hospedagem com o
conforto mínimo: TV, Frigobar, ar condicionado,
lavanderia, telefone, internet no hotel, meios para guarda
roupas, quarto com iluminação e ventilação de acordo
com as normas vigentes para edificações, chuveiro com
água quente, serviço diário de limpeza, serviço de
fornecimento de produtos básicos de higiene, serviço de
troca de roupas de cama - quando desejado pelo(s)
hóspede(s), serviço de café da manhã, serviço de
portaria, serviço “não perturbe”, “arrumar o quarto” e
procedimento para atendimento especial para hóspedes
P.N.E., para o atendimento da demanda da Administração
Municipal e Fundos Municipais de Colinas do
Tocantins/TO, com estimado para o período de 12(doze)
meses.
HOSPEDAGEM EM QUARTO DE SOLTEIRO COM
PADRÃO DE QUALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS
ESTRELAS): Contratação eventual e futura de empresa
para prestação de serviços de hospedagem com o
conforto mínimo: TV, Frigobar, ar condicionado,
lavanderia, telefone, internet no hotel, meios para guarda
roupas, quarto com iluminação e ventilação de acordo
com as normas vigentes para edificações, chuveiro com
água quente, serviço diário de limpeza, serviço de
fornecimento de produtos básicos de higiene, serviço de
troca de roupas de cama - quando desejado pelo(s)
hóspede(s), serviço de café da manhã, serviço de
portaria, serviço “não perturbe”, “arrumar o quarto” e
procedimento para atendimento especial para hóspedes
P.N.E., para o atendimento da demanda da Administração
Municipal e Fundos Municipais de Colinas do
Tocantins/TO, com estimado para o período de 12(doze)
meses.
HOSPEDAGEM EM QUARTO DE SOLTEIRO DUPLO
COM PADRÃO DE QUALIDADE MÍNIMA DE 03 ( TRÊS
ESTRELAS): Contratação eventual e futura de empresa
para prestação de serviços de hospedagem com o
conforto mínimo: TV, Frigobar, ar condicionado,
lavanderia, telefone, internet no hotel, meios para guarda
roupas, quarto com iluminação e ventilação de acordo
com as normas vigentes para edificações, chuveiro com
água quente, serviço diário de limpeza, serviço de
fornecimento de produtos básicos de higiene, serviço de
troca de roupas de cama - quando desejado pelo(s)
hóspede(s), serviço de café da manhã, serviço de
portaria, serviço “não perturbe”, “arrumar o quarto” e
procedimento para atendimento especial para hóspedes
P.N.E., para o atendimento da demanda da Administração
Municipal e Fundos Municipais de Colinas do
Tocantins/TO, com estimado para o período de 12(doze)
meses.
HOSPEDAGEM EM QUARTO DE SOLTEIRO TRIPLO
COM PADRÃO DE QUALIDADE MÍNIMA DE 03 ( TRÊS
ESTRELAS): Contratação eventual e futura de empresa
para prestação de serviços de hospedagem com o
conforto mínimo: TV, Frigobar, ar condicionado,
lavanderia, telefone, internet no hotel, meios para guarda
roupas, quarto com iluminação e ventilação de acordo
com as normas vigentes para edificações, chuveiro com
água quente, serviço diário de limpeza, serviço de
fornecimento de produtos básicos de higiene, serviço de
troca de roupas de cama - quando desejado pelo(s)
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Diárias

550

R$ 68,00

R$ 37.400,00

Diárias

400

R$ 114,00

R$ 45.600,00

Diárias

180

R$ 150,00

R$ 27.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2011, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP

3

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS

Nº. 0129 – quinta-feira, 26 de outubro de 2017.

hóspede(s), serviço de café da manhã, serviço de
portaria, serviço “não perturbe”, “arrumar o quarto” e
procedimento para atendimento especial para hóspedes
P.N.E., para o atendimento da demanda da Administração
Municipal e Fundos Municipais de Colinas do
Tocantins/TO, com estimado para o período de 12(doze)
meses.
VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 125.390,00

A vencedora do referido certame foi julgada vencedora, conforme as exigências constantes no referido Edital e em
consonância com a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
A pregoeira informa ainda que os autos do processo encontram- se com vistas franqueadas aos interessados a partir da
data desta publicação, nos dias uteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins/TO. Colinas
do Tocantins/TO, aos vinte e seis (26) dias do mês de Outubro de 2017.
Malvina da Cruz Nascimento
Pregoeira
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