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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por meio de seu Pregoeiro – em substituição, designado pela
Portaria nº 86, de 23 de janeiro de 2020, torna público que fará realizar licitação, no dia 23 de agosto de 2021,
às 08h:30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília, do tipo MAIOR VALOR OFERTADO, para
Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, em caráter de exclusividade, para
prestação de serviços de pagamento da folha salarial e outras indenizações aos membros e servidores ativos da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), bem como possíveis beneficiários que vierem a ser
admitidos pela administração.

Divergências entre a relação de itens do sistema comprasnet e o Termo de Referência, prevalece este último. O
Edital está disponível nos sites: www.defensoria.to.def.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Em atenção ao
disposto nos Atos 87 e 92, DOE 5569 de 24/03/2020, que instituiu o trabalho remoto no âmbito desta DPE –
TO, durante a pandemia informações e esclarecimentos podem ser obtidas com o pregoeiro substituto no telefone
(63)999819072, e, a partir do dia 16/08/2021 com a pregoeira titular deste certame, Dulcirene Pereira
Oliveira, no(63) 98451-4829.

 

Palmas, 06 de agosto de 2021.

 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro em substituição

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a) em
substituição, em 09/08/2021, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php
informando o código verificador 0573380 e o código CRC 3D798F5F.
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