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ANO XXXIII - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2021

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 034/2021

1.3. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:
• 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.
• O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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• 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.

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
aquisição de Material Permanente (Ar condicionado e tendas), que teve
como vencedoras as empresas: UZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA - ME, item 03, no valor de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e
quatrocentos reais) e LC TENDAS EIRELI - ME, itens 05 e 06, no valor
de R$ 87.375,00 (oitenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais).

• 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.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 115.775,00 (cento e quinze
mil, setecentos e setenta e cinco reais). O resultado completo encontra-se
disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.sgl.to.gov.br.
Palmas, 27 de julho de 2021.

• 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.

DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 037/2021

• É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela
Ata de Registro de Preços.
1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega
do objeto, com o atesto do servidor responsável/fiscal de que os materiais
entregues estão em perfeitas condições de uso.
1.5. Das Assinaturas:
Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas
abaixo descritas, através de seus representantes credenciados no
certame, juntamente com a pregoeira e os gestores abaixo elencados:
Palmas - TO, 09 de junho de 2021.
DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira
HEBER LUÍS FIDELIS FERNANDES
Secretário da SECIJU

SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA
0225 (CONVÊNIO FEDERAL)
PROCESSO Nº 2020/17010/00.357
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
aquisição de materiais de consumo e equipamentos hospitalares (dispenser
sabonete líquido, andador de alumínio e balança), que teve como
vencedoras as empresas: VITALMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, itens 03 e 05, no valor de
R$ 3.126,81 (três mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos)
e M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, item 06,
no valor de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).
VALOR TOTAL: R$ 18.426,81 (dezoito mil, quatrocentos e vinte
e seis reais e oitenta e um centavos). O resultado completo encontra-se
disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.sgl.to.gov.br.
Palmas, 27 de julho de 2021.

CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO
Secretário de Estado da Segurança Pública

DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

Empresas:
UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

AVISO DE LICITAÇÃO

BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMAS - ME
CAPITAL OUTLET LTDA - ME
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 030/2021
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SEMARH.
0225 (CONVÊNIO FEDERAL)
PROCESSO Nº 2020/39000/00096
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 aquisição de Materiais Permanentes (motosserra, motopoda e estante
metálica multiuso), que teve como vencedoras as empresas: FS
SUPRIMENTOS - EIRELI - EEP, itens 04 e 09 no valor de R$ 3.120,00 (três
mil, cento e vinte reais) e SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI - EPP, item 16, no valor de R$ 3.836,67 (três mil, oitocentos e
trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 6.956,67 (seis mil,
novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). O
resultado completo encontra-se disponível nos sites: www.comprasnet.
gov.br e www.sgl.to.gov.br.
Palmas, 27 de julho de 2021.
DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

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 8hs às 18h. O edital estará disponível no site: www.sgl.
to.gov.br e/ou www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 045/2021.
Abertura dia 09.08.2021, às 14h00min (Horário de Brasília). Prestação
de serviços de acesso à internet com segurança gerenciada - Solução
de serviços de telecomunicação por meio de Link dedicado. Visando
atender as necessidades da SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA
DO TOCANTINS - SECIJU. Proc. 2020/17010/01002, Recursos: Próprio
e Estadual, Pregoeira: ETA PLESSE GONÇALVES CARVALHO.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051/2021.
Abertura dia 09.08.2021, às 09h00min (Horário de Brasília). Aquisição
de coletes balísticos. Visando atender as necessidades da SECRETARIA
DA CIDADANIA E JUSTIÇA DO TOCANTINS - SECIJU. Proc.
2021/17010/00368, Recurso: Fundo Penitenciário, Pregoeira: DORCELINA
MARIA TEIXEIRA.
gov.br.

A sessão pública ocorrerá no site: www.comprasgovernamentais.
Palmas, 27 de julho de 2021.
VIVIANNE FRANTZ B. DA SILVA
Superintendente

