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Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido
registro de preços, deverão MANIFESTAR seu interesse em participar,
mediante o encaminhamento a esta Superintendência, de ofício afirmando
sua concordância com o objeto a ser licitado, acompanhada de:
I - Estudo Técnico Preliminar - ETP;
II - Termo de anuência ao Termo de Referência do “órgão
participante inicializador”, aprovado pela autoridade competente;
III - Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários, amparados em pesquisa de mercado.
IV - Solicitação de Compras - serviços/materiais;
O termo de referência deverá ser solicitado via e-mail: geditais@
sefaz.to.gov.br, maiores informações pelo telefone: (63) 3218-1548.
O prazo final para apresentação das manifestações é até as
18h00m do dia 18/04/2022.
Palmas/TO, 04 de abril de 2022.
VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA
Superintendente de Compras e Central de Licitações
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 019/2022
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres de Repasse da União
PROCESSO Nº 2021/31000/00913
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 material de consumo (clorofórmio, sal fast blue,
cloreto de cobre, etc.), que teve como vencedora a empresa OBJETIVA
PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA - EPP, itens 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07 e 09 no valor de R$ 124.463,69 (cento e vinte e quatro
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos)
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 124.463,69 (cento e vinte
e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove
centavos).
O resultado completo encontra-se disponível nos sites: www.
comprasnet.gov.br e www.sgl.to.gov.br.
Palmas/TO, 31 de março de 2022.
DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

SECRETARIA DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, TERÇA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2022
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão para Tomada de Contas com a
efetivação dos procedimentos necessários a apuração dos fatos e a
quantificação de eventuais danos na execução do CONVÊNIO Nº 438/2016 Processo nº 2016/19010/000636 (Repasse) e 2017/19010/000636
(Prestação de Contas), celebrado entre o Estado do Tocantins, por
meio da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, e a Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins - FACIET, com vistas
a Realização do Projeto Empreende Tocantins, com vistas a promover
o desenvolvimento dos diversos setores da economia, organizando as
demandas e as necessidades empresariais, gerando emprego e renda
para a população.
Art. 2º DESIGNAR as servidoras CLÁUDIA RÉGIO AMAZONAS Matrícula 32461-1, EDILMA BARROS DA SILVA - Matrícula nº 507845-1
e SIMONE BATISTA MARTINS - Matrícula nº 463570-6, para, sob a
presidência do primeiro, para dar continuidade a realização da Tomada
de Contas de que trata o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Conceder prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis
por igual período, para a realização dos trabalhos, emissão do
respectivo relatório de Tomada de Contas e apresentação do processo
à Controladoria-Geral do Estado - CGE para as devidas providências
pertinentes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,
CIDADES E HABITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Horário de Brasília
A Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação, através da
Comissão Permanente de Licitação, atendendo a solicitação da Agência
Tocantinense de Transportes e Obras, torna público que foi prorrogada
a data da abertura do certame acima, que tem por objetivo a seleção a
contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico
e executivo de pontes em concreto armado na Rodovia TO-110, trecho:
São Félix do Tocantins/Lizarda; e Rodovia TO-247, trecho: Lagoa do
Tocantins/São Félix do Tocantins, conforme especificado no Edital e seus
anexos, para 06/05/2022 às 09h00min (Horário de Brasília). A prorrogação
ocorre pela necessidade de retificação do edital e seus anexos. (Processo
nº 2022/38960/000057).
Palmas-TO, 04 de abril de 2022.
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA Nº 18/GABSEC/SICS, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS, designado pelo Ato Governamental nº 1304 - NM, de
25/10/2021, publicado no DOE nº 5.954, de 25/10/2021, no uso das
atribuições que lhes são conferidas no art. 42, §1º, da Constituição do
Estado.
CONSIDERANDO o disposto no art. 74, II e o art. 75, da Lei
Estadual nº 1.284 de 17/12/2001 (Índice Sistemático da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - Julgamento de Prestação,
Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial), e a Instrução Normativa TCE/TO nº 14, de 10/12/2003 (Estabelece Normas e Procedimentos sobre
Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial);

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Horário de Brasília
A Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação torna público
que foi prorrogada a data da abertura do certame acima, que tem por
objetivo a seleção de empresa especializada em construção civil, com
fornecimento de mão de obra e material, para a conclusão de 23 unidades
habitacionais no município de São Salvador do Tocantins - TO, conforme
especificado no Edital e seus anexos, para 02/07/2021 às 10h30m (Horário
de Brasília). A prorrogação ocorre pela necessidade de retificação do edital
e seus anexos. (Processo nº 2019/37000/000523).

