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e fechamento em velcro e botões de pressão,

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de

UN

nylon, com manta térmica anti mofo e lavável
e fechamento em velcro e botões de pressão,

quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do

UN

nylon, com manta térmica anti mofo e lavável
e fechamento em velcro e botões de pressão,

UN

10

23

nylon, com manta térmica anti mofo e lavável

Macacão uniforme profissional (um bolso
frontal superior do lado esquerdo, na altura do

UN

órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme

peito; dois bolsos, um de cada lado, na parte
de trás, logo abaixo da cintura; dois bolsos,
um de cada lado, nas laterais, logo abaixo da
cintura; fechamento em velcro; manga longa
com punho de elástico; gola clássica; corte
tradicional) em brim cor verde militar (com
logotipo da ADAPEC-TO nas costas e no bolso
Macacão uniforme profissional (um bolso
frontal superior do lado esquerdo, na altura do
peito; dois bolsos, um de cada lado, na parte

UN

UN

de trás, logo abaixo da cintura; dois bolsos,
um de cada lado, nas laterais, logo abaixo da
cintura; fechamento em velcro; manga longa
com punho de elástico; gola clássica; corte
tradicional) em brim cor verde militar (com
logotipo da ADAPEC-TO nas costas e no bolso
Macacão uniforme profissional (um bolso
frontal superior do lado esquerdo, na altura do
peito; dois bolsos, um de cada lado, na parte
de trás, logo abaixo da cintura; dois bolsos,
um de cada lado, nas laterais, logo abaixo da
cintura; fechamento em velcro; manga longa
com punho de elástico; gola clássica; corte
tradicional) em brim cor verde militar (com
logotipo da ADAPEC-TO nas costas e no bolso

Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas
abaixo descrita, através de seus representantes credenciados no certame,
juntamente com a Pregoeira e o Presidente da AGÊNCIA DE DEFESA

Pregoeira

Macacão uniforme profissional (um bolso
frontal superior do lado esquerdo, na altura do
peito; dois bolsos, um de cada lado, na parte

UN

de trás, logo abaixo da cintura; dois bolsos,
um de cada lado, nas laterais, logo abaixo da
cintura; fechamento em velcro; manga longa
com punho de elástico; gola clássica; corte
tradicional) em brim cor verde militar (com
logotipo da ADAPEC-TO nas costas e no bolso

Presidente
Empresa:

meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III,

a) Os materiais deverão ser entregue no Almoxarifado da

termos, condições de fornecimento e validade da ata publicada no DOE

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2020
A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado,

b) O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a
anexos aos autos:
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Empre
abaixo descrita, através de seu representante credenciado no certame,
ITEM

QTD

UND

01

DESCRIÇÃO

02

UND

02

01

UND

01

UND

01

UND

Pregoeira
Software

Procurador-Geral
Empresa:

Solução de Recuperação e Proteção de Dados,
UND
Software
UND

AVISO DE LICITAÇÃO

sgl to gov br e/ou

O edital estará disponível no site:
comprasgovernamentais gov br

meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III,
Prestação de serviços

a) Os equipamentos deverão ser entregues na sede da PGE,
na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias - AANE, Palmas - TO,

Superintendente

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,
CIDADES E HABITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a

RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/38960/001455

PARÁGRAFO ÚNICO: Após a expiração da vigência, ainda
Despacho nº 007/2021-DIPOR/SGP da Superintendência de Gestão
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento

supra que tem como objeto a Execução de Estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental (EVTEA), e projetos básico e executivo, para
a pavimentação asfáltica da duplicação da Rodovia TO - 222, trecho:
das empresas habilitadas:

EMPRESAS

Quesitos
A

C

NPT

SITUAÇÃO

STRATA
VIATEC

do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme

apresentação de recurso face os atos praticados pela Comissão

