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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2021 - Remarcação

 

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 86, de 23
de janeiro de 2020, torna público que fará realizar licitação, no dia 10 de dezembro de 2021, às
08h:30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do
tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite, compreendendo: instalação/desinstalação, em
comodato, de módulos rastreadores; disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web para
acompanhamento e localização de veículos; treinamento de pessoal; e prestação de serviço de posicionamento
por satélite (GPS) a cada 02 (dois) minutos, incluindo os seguintes equipamentos a título de comodato:
Localização por GPS, Comunicação por GPRS, telemetria, sirene (buzzer) e identificador de motorista por meio
de cartão RFID, a partir do exercício financeiro de 2022, conforme necessidade desta DPE-TO. A licitação será
regida pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal nº 8.538/2015
Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
além das demais normas pertinentes e das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Edital está
disponível nos sites: www.defensoria.to.def.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Palmas, 25 de novembro de 2021. 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a), em 25/11/2021,
às 09:26, 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 0602167 e o código CRC 84636873.
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