DIÁRIO OFICIAL No 5836

Ano XXXIII - Estado do Tocantins, sexta-feira, 30 de abril de 2021
FISCAIS
Fiscal do Contrato:
Bruna Lopes Abbas
Matrícula: 11.614.498-2
Fiscal Substituto:
Leidiane Cardoso da Silva Oliveira
Matrícula: 919539-1

No CONTRATO/
PROCESSO

08/2021
2020/25000/00555

CONTRATADO (A)

OBJETO DO CONTRATO

DIEGO FERNANDO FONSECA
VALENTE -ME

Contratação, segundo a Lei nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, de empresa
especializada em construção civil
para execução de serviço referente à
manutenção dos telhados dos Anexos
II e III, da Secretaria da Fazenda, no
município de Palmas -TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: 44.258,30 (Quarenta e quatro
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). O resultado
completo encontra-se disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e
www.sgl.to.gov.br.
Palmas, 28 de abril de 2021.
LÍVIA ALVES OLIVEIRA
Pregoeira

Art. 2º São atribuições do Fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas no Contrato;
II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as
irregularidades encontradas, as providências que determinam os
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar
por escrito ao chefe imediato sobre tais eventos;
III - notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme
com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prazo definido para
resposta e prova de recebimento da notificação;
IV - rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado;
V - determinar a paralisação da execução do Contrato quando,
objetivamente, constatar uma irregularidade que precise ser sanada;
VI - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
VII - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 90 dias do
final da vigência;
VIII - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle;
IX - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimento dos materiais;
X - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
XI - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste
contratual;
XII - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua
ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados, nos termos e no art. 69, da Lei
Federal nº 8.666/93.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda, em 14/04/2021.
SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário de Estado da Fazenda
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 006/2021

25

AVISO DE LICITAÇÃO
A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE
LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA torna público que fará realizar
as licitações abaixo. Demais informações poderão ser obtidas pelos fones:
063 3218-2363 e 3218-2531 ou no guichê da SCCL, em dias úteis das 8h
às 18h. O edital estará disponível no site: www.sgl.to.gov.br e/ou www.
comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021. Abertura dia
13.05.2021 às 09h00min (Horário de Brasília). Contratação de empresa
para gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva) de veículos,
operada através da utilização de sistema via WEB. Visando atender
as necessidades da SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DO ESTADO DO TOCANTINS - SETAS. PROC. 2020/41000/000.148,
Recursos: Tesouro Estadual e Transferência de Recursos - FNAS,
Pregoeira: LÍVIA ALVES OLIVEIRA.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021. Abertura
dia 13.05.2021 às 09h00min (Horário de Brasília). Aquisição de material
permanente (armário, ar condicionado, tenda etc). Visando atender as
necessidades do CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO TOCANTINS
- CBM/TO. PROC. 2020/09090/00.089, Recursos: ICMS - FECOEP,
Pregoeira: DORCELINA MARIA TEIXEIRA.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021. Abertura
dia 13.05.2021 às 14h00min (Horário de Brasília). Aquisição de Material
Permanente (Microscópio Trinocular). Visando atender as necessidades da
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- SSP. PROC. 2019/31000/002217, Recursos: Próprio, Pregoeira: ETA
PLESSE GONÇALVES CARVALHO.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021. Abertura dia
14.05.2021 às 09h00min (Horário de Brasília). Aquisição de Equipamento
de Ultrassom Portátil com Componentes e Acessórios. Visando atender as
necessidades da SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO
DO TOCANTINS - SECIJU. PROC. 2020/170100/00081, Recursos:
Convênio Federal, Pregoeira: DORCELINA MARIA TEIXEIRA.
gov.br.

A sessão pública ocorrerá no site: www.comprasgovernamentais.
Palmas, 29 de abril de 2021.
VIVIANNE FRANTZ B. DA SILVA.
Superintendente

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,
CIDADES E HABITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO Nº 002/2021

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
PRÓPRIO
PROCESSO Nº 2020/3453/00.061

Dispõe sobre Manifestação de Interesse Privado - MIP
proposta pela empresa JARDIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELLI.

A Pregoeira da Superintendência de Compras e Central de
Licitações, designada pela Portaria/SEFAZ nº 1421, de 09 de dezembro
de 2019, torna público o resultado do Pregão supracitado, objetivando
a Prestação de Serviços em Manutenção de Aparelho Condicionadores
de Ar (instalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de
peças, componentes e acessórios), que teve como vencedora a empresa
ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME, grupo 01 valor de R$ 44.258,30
(Quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos).

A Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação no uso de
suas atribuições legais, e
Considerando o Decreto Estadual nº 6.125, de 15 de fevereiro
de 2021, que dispõe sobre a inclusão e qualificação do projeto Centros
Administrativos, no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos do
Estado do Tocantins - Tocantins PPI;

