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ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

1.3. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:

Sistema Operacional Windows
Professional, com licença de uso 64 Bits,
em sua última versão, modalidade OEM,
em português do Brasil, pré-instalado na
imagem oferecida, acompanhado de todos
os drivers de dispositivos do equipamento.
Tela de Vídeo
Suporte à resolução de 1920x1080;
Tela Plana com tamanho mínimo de 14” e
possuir tecnologia antirreflexo.
Unidade de Armazenamento
Deve possuir 01 (uma) unidade de
armazenamento principal (interno) com
capacidade mínima de armazenamento
de 256 GB (duzentos e cinquenta e seis
gigabytes) utilizando-se de tecnologia SSD
(Solid State Drive) do tipo PCIe NVMe M.2
(Non-Volatile Memory Express).

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 adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, conforme preceitua o artigo 57, da
Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR GLOBAL

R$ 170.964,00

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2021
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 119/2021,
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 a
descrição constante em sua Proposta de Preço e exigidas no edital,
anexo aos autos:

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

Empresa: DISTRIBUIDORA NUNES LTDA - ME
CNPJ: 35.072.474/0001-23
ITEM

01

QTD

3894

1.4. Condições de Pagamentos:

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Pct

AÇÚCAR CRISTALIZADO
Branco de primeira qualidade;
Acondicionado em embalagem plástica de 2
Kg (dois quilos), com todas as informações
pertinentes ao produto, previsto na legislação
vigente, constando data de fabricação e validade
nos pacotes individuais.
Possuir as características físico-químicas e
organolépticas que atendam ao padrão mínimo
de qualidade estabelecido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.

PÉROLA

8,67

33.760,98

VALOR TOTAL

21

R$ 33.760,98

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
designado pelo Gestor da Pasta.
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 Secretário da Administração.
Palmas - TO, 21 de janeiro de 2022.

VALOR GLOBAL: R$ 33.760,98

DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

01. CONDIÇÕES GERAIS

BRUNO BARRETO CESARINO
Secretário

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.

Empresa:
DISTRIBUIDORA NUNES LTDA - ME

1.2. Do local e prazo de entrega

ANEXO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
COMPRASNET Nº 119/2021

a) Os materiais deverão ser entregues nos seguintes endereços:
- Almoxarifado Central da Secretaria da Administração,
localizado na Avenida NS-10, Quadra 412 Sul, s/nº, (próximo ao Parque
do Povo) e
- Diretoria do Plansaúde - Quadra 104 Sul, ACSE 02, RUA SE 07,
CONJ 02, Lote 35, Centro, Palmas - TO, em dias úteis, e em horário
comercial.

FORNECEDORES QUE ADERIRAM À ATA DE CADASTRO RESERVA:
Empresa: ANA LÚCIA ALVES MARINHO - EPP
CNPJ: 29.124.720/0001-40
Item

01

b) Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho.

QTD

3894

UND

Descrição

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Pct

AÇÚCAR CRISTALIZADO
Branco de primeira qualidade;
Acondicionado em embalagem plástica de 2 Kg (dois quilos),
com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na
legislação vigente, constando data de fabricação e validade
nos pacotes individuais.
Possuir as características físico-químicas e organolépticas que
atendam ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

8,67

33.760,98

VALOR TOTAL

R$ 33.760,98

