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2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições
que o mantiver;
3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;
4. Este Ato entra em vigor nesta data.

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 execução dos serviços

MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ATO DECLARATÓRIO Nº 929, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei nº 3.019, de 30.09.15, e;
Considerando a solicitação constante do Processo Administrativo
Tributário nº 2019/6040/504992, formalizado pelo Sr. SÉRGIO DE SOUSA
LOPES, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.786.881-80, residente e
domiciliado no município de PALMAS - TO, em conformidade com o art. 71,
inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada
pela Lei 2006, de 17.12.08 e PARECER/SEFAZ/GIPVAL/PALMAS/DOR
Nº 641/2019, às fls. 19/21 dos autos;
DECLARA:
1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, relativo ao veículo HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO
FAB/MODELO 2012/2012, PLACA MWO - 1934 e RENAVAM 0463148355,
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela
Lei 2.006, de 17/12/08, na seguinte proporcionalidade: 10/12 avos relativos
ao exercício fiscal de 2019;
2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições
que o mantiver;
3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo
mencionado no item 1, enquanto não cessar o evento;
Este Ato entra em vigor nesta data.

a) O prazo para entrega dos códigos de ativação das licenças
obtidas, para download do software correspondente no portal do fabricante
ou desenvolvedor, será em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir
do recebimento da nota de empenho.
b) Os códigos de ativação deverão ser entregues através
de e-mail para o responsável técnico indicado pela CONTRATANTE,
efetivando a data de entrega respeitando o horário de funcionamento,
em dias úteis, das 08h00min às 18h00min ou poderão ser entregues na
sede da CONTRATANTE, em Palmas-TO.
c) O treinamento será realizado em Palmas-TO de acordo com
cronograma a ser definido pela ATI e informado à CONTRATADA, durante
o período de vigência contratual.
1.3. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:
a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado,
terá o prazo de até 05 (cinco) dias 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 contrato terá a sua vigência de 36 (trinta e seis) meses.
c) As aquisições ou contratações adicionais de que trata este
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos
Participantes.
d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro
do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de
Órgãos Não Participantes que aderirem.

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES

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
art. 22 do Decreto 6.081/2020.

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020

f) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela
Ata de Registro de Preços.

MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária

A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA E
PLANEJAMENTO, com base no Decreto nº 6.081/2020 do Governador do
Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados,
a Ata de Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2020 da AGÊNCIA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do
site: www.comprasgovernamentais.gov.br, para a empresa abaixo
relacionada e classificada no certame, em conformidade com a descrição
constante em sua Proposta de Preços e exigidas no edital, anexos aos
autos:
Empresa: IPX TECNOLOGIA LTDA - EPP
CNPJ: 09.572.002/0001-20
GRUPO

ITEM

QTD

UND

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

45.000,00

8.550.000,00

3.947,36

749.998,40

01

190

SERV

Licenciamento (subscriptions) de Software
Autodesk Architecture Engineering &
Construction Collection IC Commercial New
Single-user ELD 3-Year Subscription WIN,
especificação técnica conforme termo de
referência nº 036/2020 em anexo.

02

190

SERV

Treinamento Presencial na Ferramenta
SUITE COLLECTION de 60 (sessenta)
horas, especificação técnica conforme
termo de referência nº 036/2020 em anexo.

01

VALOR TOTAL DO GRUPO 01

9.299.998,40

1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento do item 01 será realizado em parcela única,
conforme quantitativo adquirido pelo CONTRATANTE, em até 30
(trinta) dias após a entrega. O pagamento do item 02 será pago, pelo
CONTRATANTE, conforme quantitativo de participantes indicados, em
até 30 (trinta) dias após a conclusão do curso.
1.5. Das Assinaturas:
Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa
abaixo descrita, através de seu representante credenciado no certame,
juntamente com a pregoeira e o Presidente da Agência de Tecnologia
da Informação.
Palmas - TO, 14 de setembro de 2020.
ETA PLESSE GONÇALVES CARVALHO
Pregoeira
THIAGO PINHEIRO MACIEL
Presidente
Empresa: IPX TECNOLOGIA LTDA - EPP

