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DIÁRIO OFICIAL No 6041

ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, SEXTA-FEIRA, 04 DE MARÇO DE 2022
AVISO DE ADIAMENTO Nº 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 010/2022
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 2019/23000/02.609
A Pregoeira da Superintendência de Compras e Central de
Licitações da Secretaria da Fazenda comunica aos interessados o
adiamento Sine Die da licitação em epígrafe, tendo como objeto a
contratação de Empresa especializada para oferecer soluções digitais
(plataforma de software) com foco principal na gestão eletrônica, voltado
para a implantação de ferramentas digitais que possam aumentar
a produtividade e agilizar os processos administrativos, racionalizar
custos e implementar soluções inovadoras que melhorem os serviços
prestados pelo PLANSAÚDE, em atendimento ao OFÍCIO/SECAD/SUBEN
Nº 951/2022/GASEC, para adequações a serem realizadas no edital.
Palmas/TO, 03 de março de 2022.

Empresa: MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA
CNPJ: 03.093.776/0003-53
ITEM

QTD

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

02

UNID

Ônibus 40 lugares Caracterizado.

VW/MAN

1.070.000,00

2.140.000,00

VALOR TOTAL.

2.140.000,00

VALOR GLOBAL:  R$ 2.140.000,00
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

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Pregoeira

a) Os veículos deverão ser entregues no Quartel do ComandoGeral da Polícia Militar - PM/TO, na Av. LO 05, Quadra AE - 304 Sul, Lote 02,
Palmas, CEP: 77.021-022.

AVISO DE LICITAÇÃO

b) O prazo para entrega dos veículos é de 180 (cento e oitenta)
dias, prorrogáveis por igual período a partir da publicação da ordem de
fornecimento.

A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE
LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, torna público que fará
realizar a licitação 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 18hs. O edital estará disponível nos sites: www.sgl.to.gov.br
e/ou www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. Abertura dia
16.03.2022, às 09h00min (Horário de Brasília). Aquisição de material e
Insumos Agrícolas (sementes, cloreto de potássio, arame etc.). Visando
atender as necessidades do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS/TO. Proc. 2021/34491/00022.
Recursos: Outras transferências de convênios. Pregoeira: LÍVIA ALVES
OLIVEIRA.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. Abertura
dia 16.03.2022, às 09h00min (Horário de Brasília). Aquisição de material
de consumo (clorofórmio, sal fast blue, cloreto de cobre etc.). Visando
atender as necessidades da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP/TO. Proc. 2021/31000/00.913. Recursos: Outras transferências de
convênios congêneres de repasse da União. Pregoeira: DORCELINA
MARIA TEIXEIRA.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. Abertura
dia 17.03.2022, às 14h00min (Horário de Brasília). Aquisição de material
permanente (mouse espectral). Visando atender as necessidades
da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SSP/TO. Proc.
2021/31000/00.891. Recursos: Outras vinculações de transferências.
Pregoeira: LÍVIA ALVES OLIVEIRA.
gov.br.
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A sessão pública ocorrerá no site: www.comprasgovernamentais.
Palmas/TO, 03 de março de 2022.
VIVIANNE FRANTZ B. DA SILVA
Superintendente

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
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 003/2022 da Polícia Militar do Estado do Tocantins, 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 Preços
e exigidas no edital, anexos aos autos:

1.3. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:
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 dos respectivos
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
PARÁGRAFO ÚNICO: Após a expiração da vigência, ainda
subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à garantia dos
materiais entregues, quando for o caso.
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.
1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.
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 os gestores abaixo elencados:
Palmas - TO, 07 de fevereiro de 2022.
DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira
JÚLIO MANOEL DA SILVA NETO - CEL QOPM
Comandante-Geral
Empresa:
MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA

