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DIÁRIO OFICIAL No 6075

ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022
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 033/2022 da Secretaria da agricultura pecuária e aquicultura SEAGRO, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas abaixo relacionadas e
classificadas no certame, em conformidade com as descrições constantes
em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:
Empresa: NOVALOCAÇÕES DE ESTRUTURAE COMUNICAÇÃO LTDA- ME
CNPJ: 29.842.046/0001-30
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD
SEAGRO

QTD
SICS

QTD
TOTAL

VL UNIT

VL TOTAL

2

TESTEIRAS - Confecção, impressão digital e fixação de
adesivos, confeccionados em adesivo polimérico com
espessura de no mínimo, 0,8mm, com impressões digital
e/ou de recorte eletrônico, multicores, contendo nomes e
logomarcas, com dimensões e modelos variados e fixados
e/ou adesivados nas testeiras, fachadas e paredes dos
estandes e pavilhões previamente montados, e demais
espaços indicados no projeto e/ou pela organização
do evento, em apoio à realização da AGROTINS 2020,
prevista para o período de 10 a 14 de maio de 2022, no
Parque Agrotecnológico do Tocantins.

m²

500

59

559

30,00

16.770,00

3

BANNERS - Confecção e impressão digital de Banners,
confeccionados em lona vinibanner, de gramatura mínima
de 440 gramas/m², com dimensões e impressão digital de
conteúdos, conforme projeto e/ou organização do evento,
com túnel superior e inferior, bastões, ponteiras e cordão
em apoio à realização da AGROTINS 2020, prevista
para o período de 10 a 14 de maio de 2022, no Parque
Agrotecnológico do Tocantins.

m²

4

FAIXAS - Confecção de Faixas, com impressão digital em
policromia de alta definição a base de solvente em lona
e instalação, com bastões nas pontas, com dimensões e
conteúdos pintados, em várias cores, conforme projeto
e/ou organização do evento em apoio à realização da
AGROTINS 2020, prevista para o período de 10 a 14 de
maio de 2022, no Parque Agrotecnológico do Tocantins.

m²

5

PLACAS - Confecção e instalação de placas de
identificação, com adesivo impresso 4x0, tamanhos
variáveis, com estruturas de madeira e metalon 20x30mm,
conforme projeto e/ou organização do evento disponibizar,
em apoio à realização da AGROTINS 2020, prevista
para o período de 10 a 14 de maio de 2022, no Parque
Agrotecnológico do Tocantins.

m²

200

-

200

80,00

16.000,00

6

ADESIVO LISO - Confecção e instalação de adesivos
em vinil, 04 cores brilho, tipo impresso e instalado com
os devidos acabamentos nos locais indicados, conforme
projeto e/ou organização do evento disponibilizar, em
apoio à realização da AGROTINS 2020, prevista para
o período de 10 a 14 de maio de 2022, no Parque
Agrotecnológico do Tocantins.

m

200

127

327

30,00

9.810,00

7

ADESIVO PERFURADO - Confecção e instalação de
adesivos em vinil, perfurado, 04 cores brilho, tipo impresso
e instalado com os devidos acabamentos nos locais
indicados, conforme projeto e/ou organização do evento
disponibilizar, em apoio à realização da AGROTINS 2020,
prevista para o período de 10 a 14 de maio de 2022, no
Parque Agrotecnológico do Tocantins.

m

150

-

150

48,00

7.200,00

1

PAINÉIS - Confecção, impressão digital, montagem,
manutenção e desmontagem de estruturas de comunicação
visual, painéis de identificação, (testeiras de identificação
banners e faixas) confeccionados em lona vinílica e
tensionada, com gramatura mínima de 440 gramas/m²,
impressão digital, com resolução mínima de 1440 dpis, de
logomarcas, identificações, temas e imagens alusivas ao
evento, e colados, rebitados ou fixados com ilhoses, em
estruturas metálicas, construídas em chapas de metalon,
de espessuras compatíveis com as dimensões do painel,
e fixados em estruturas de metal, alumínio, madeira,
compatíveis com o tamanho e local do painel, e instalados
nos locais indicados nos projetos e/ou pela organização do
evento, em apoio a realização da AGROTINS 2020, prevista
para o período de 10 a 14 de maio de 2022, no Parque
Agrotecnológico do Tocantins.

d) 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.
e) 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, após a
prestação dos serviços, com certidão expedida pelo Setor responsável
do ÓRGÃO REQUISITANTE, atestando que os serviços foram prestados
a contento.

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 Secretários abaixo elencados.
Palmas - TO, 18 de abril de 2022.

100

-

100

34,80

LÍVIA ALVES OLIVEIRA
Pregoeira

3.480,00

JAIME CAFÉ DE SÁ
Secretário
CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA
Secretário - SICS
Empresas:
NOVA LOCAÇÕES DE ESTRUTURA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME
ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117 - ME
200

35

235

59,50

13.982,50

67.242,50

Empresa: ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117 - ME
CNPJ: 32.841.591/0001-16
DESCRIÇÃO

c) 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.

1.5. Das Assinaturas:

TOTAL GERAL:

ITEM

b) 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.

UND

m²

QTD
SEAGRO

QTD
SICS

QTD
TOTAL

VL UNIT

2.200

320

2.520

113,85

VL TOTAL

286.902,00

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022
FORNECEDOR QUE ADERIU À ATA DE CADASTRO RESERVA
Empresa: NOVALOCAÇÕES DE ESTRUTURAE COMUNICAÇÃO LTDA- ME,
CNPJ: 29.842.046/0001-30
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD
SEAGRO

QTD
SICS

QTD
TOTAL

VL UNIT

VL TOTAL

1

PAINÉIS - Confecção, impressão digital, montagem,
manutenção e desmontagem de estruturas de comunicação
visual, painéis de identificação, (testeiras de identificação
banners e faixas) confeccionados em lona vinílica e tensionada,
com gramatura mínima de 440 gramas/m², impressão
digital, com resolução mínima de 1440 dpis, de logomarcas,
identificações, temas e imagens alusivas ao evento, e colados,
rebitados ou fixados com ilhoses, em estruturas metálicas,
construídas em chapas de metalon, de espessuras compatíveis
com as dimensões do painel, e fixados em estruturas de metal,
alumínio, madeira, compatíveis com o tamanho e local do
painel, e instalados nos locais indicados nos projetos e/ou pela
organização do evento, em apoio a realização da AGROTINS
2020, prevista para o período de 10 a 14 de maio de 2022, no
Parque Agrotecnológico do Tocantins.

m²

2.200

320

2.520

113,85

286.902,00

Valor total:

286.902,00

286.902,00

VALOR GLOBAL: R$ 354.144,50
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 execução dos serviços
a) Os serviços contratados deverão impreterivelmente estar
concluídos, no máximo, em até 02 (dois) dias antes do início do evento.
b) Os serviços serão realizados no Parque Agrotecnológico do
Tocantins, sito na TO 050, Km 23, estrada vicinal, Km 09, Zona Rural,
Palmas - TO.
1.3. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:
a) 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
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 18hs. O edital estará disponível nos sites: www.sgl.
to.gov.br e/ou www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022.
Abertura dia 09.05.2022, às 09h00min (Horário de Brasília). Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza,
conservação e controle de pragas, visando atender as necessidades
do INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS. Proc.
2021/40310/00.199. Recursos: Recursos não vinculados de impostos e
Recursos vinculados a fundos. Pregoeira: LÍVIA ALVES OLIVEIRA.
gov.br.

A sessão pública ocorrerá no site www.comprasgovernamentais.
Palmas, 26 de abril de 2022.
VIVIANNE FRANTZ B. DA SILVA
Superintendente

