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ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022

ANEXO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021
FORNECEDORES QUE ADERIRAM À ATA DE CADASTRO RESERVA
Empresa: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA - CNPJ: 31.546.484/0005-26
Item

01

QTD
IGREPREV

QTD
SEFAZ

01

04

QTD
TOTAL

05

UND

Especificação

Postos

Contratação de empresa
especializada na prestação, de
forma contínua, dos serviços
de vigilância patrimonial
armada, diurna e noturna (de
segunda-feira a domingo),
a serem executados nas
dependências do prédio
sede do Instituto de Gestão
Previdenciária do Estado do
Tocantins - IGEPREV/TO. E
na Secretaria da fazenda do
Tocantins - SEFAZ/TO

VALOR
UNITÁRIO
POR
POSTO

VALOR
MENSAL

19.683,02

98.415,10

VALOR
ANUAL

1.180.981,20

1.180.981,20

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2021
A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E
CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA, 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 099/2021
da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, 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 as descrições constantes em sua Proposta de Preço
e exigidas no edital, anexos aos autos:
Empresas: INOV ETIQUETAS LTDA - ME
CNPJ: 26.507.138/0001-75

01

02

QTD

150.000

50.000

UND

DESCRIÇÃO

UND

Plaquetas para identificação de bens próprios, numeração
sequencial a partir de 450000;
Simbologia do código de barras será UPC/EAN;
06 dígitos numéricos;
Cantos arredondados;
Com alumínio anodizado, blindado com uma película
transparente;
Chapa com espessura de 05 mm, próprio para código
de barras;
Gravação em baixo-relevo impresso em uma cor (preta)
Suportar temperaturas entre -10º até 100ºC;
Suportar intemperismos;
Medir 55x25 mm;
Fundo fosco;
Letra cor preta;
Furos para rebite nas laterais medindo 3 mm;
Com logomarca do Estado do Tocantins;

UND

Plaquetas para identificação de bens próprios, numeração
sequencial a partir de 450000;
Simbologia do código de barras será UPC/EAN;
06 dígitos numéricos;
Cantos arredondados;
Com alumínio anodizado, blindado com uma película
transparente;
Chapa com espessura de 05 mm, próprio para código
de barras;
Gravação em baixo-relevo impresso em uma cor (preta)
Suportar temperaturas entre -10º até 100ºC;
Suportar intemperismos;
Medir 55x25 mm;
Fundo fosco;
Letra cor preta;
Furos para rebite nas laterais medindo 3 mm;
Com logomarca do Estado do Tocantins;

VALOR TOTAL:

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.

TOTAL GERAL:

ITEM

b) O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias
úteis, contados após o recebimento da Nota de Empenho.

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.
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.
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.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata
de Registro de Preços.
1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, por
depósito bancário na Conta-Corrente da Contratada, contados a partir da
emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, mediante atesto de Servidor.
1.5. Das Assinaturas:

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

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 Secretário da Secretaria da Administração.
Palmas - TO, 21 de dezembro de 2021.

IV

0,50

75.000,00

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Pregoeira
BRUNO BARRETO CESARINO
Secretário
Empresa:
INOV ETIQUETAS LTDA - ME

IV

0,50

25.000,00

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 143/2021
SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA - SECIJU
0225 (Convênio Federal) e 100 (Tesouro Estadual)
PROCESSO Nº 2020/17010/00.359

R$ 100.000,00

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 entrega
a) Os materiais deverão ser entregues na Secretaria da
Administração na Diretoria Patrimonial, situada à Praça dos Girassóis, s/nº,
Esplanada das Secretarias - Palmas/TO.

A Pregoeira da Superintendência de Compras e Central de
Licitações, designada pela Portaria/SEFAZ/GABSEC nº 923, de 26 de
novembro de 2021, torna público o resultado do Pregão supracitado,
objetivando a aquisição de equipamento de Informática (nobreak), que
teve como vencedora a empresa AMPLA COMERCIAL EIRELI - ME,
item 03, no valor de R$ 9.161,33 (nove mil, cento e sessenta e um reais
e trinta e três centavos).
VALOR TOTAL: R$ 9.161,33 (nove mil, cento e sessenta e um
reais e trinta e três centavos).
O resultado completo encontra-se disponível nos sites: www.
comprasnet.gov.br e www.sgl.to.gov.br.
Palmas/TO, 05 de janeiro de 2022.
DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

