
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2022.
 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de 11 (onze)
Unidades administrativas modulares adaptadas tipo container, para
atender as unidades listadas dessa Defensoria Pública do Estado do
Tocantins – DPE-TO, conforme processo licitatório 22.0.000000334-8,
Pregão Eletrônico Nº 23/2022.

 
Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2022, A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS, com sede à Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, s/nº,
Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-654, em Palmas-TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
07.248.660/0001-35, neste ato representada por seu Subdefensor Público-Geral, Pedro
Alexandre Conceição A. Gonçalves, nomeado pelo Ato nº 32 de 25 de janeiro de 2021 ,
publicado no DOE 5.774, de 26/01/2021 , e no exercício das atribuições legais que lhe são
conferidas por meio do Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777, de 29 de
janeiro de 2021, com alterações, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e a empresa FRONT ESTRUTURAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 12.219.645/0001- 07, com sede Rua Sebastião Moreira, nº 110, palmeiras, Suzano - SP,
neste ato, representada por: Rita De Cassia Vieira Borges, brasileira, casada, empresária,
portadora da Cédula de identidade RG 17.951.578-0- SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
065.505588-67, residente e domiciliada na Av. Bartolomeu Gusmão, nº 34, AP. 15,
Boqueirão – Santos-SP, e, daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Federal 7.892/2013, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Lei
Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS , cuja minuta foi
examinada pela Assessoria Jurídica da Defensoria Pública, que emitiu seu parecer,
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes
condições:
 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para, eventual e futura, aquisição de
11 (onze) Unidades administrativas modulares adaptadas tipo container da DPE/TO, sendo
compostos por 03 (três), 04 (quatro) ou 05 (cinco) módulos adaptados em estruturas
metálicas, cada um deles medindo 12,00 metros de comprimento e 2,78 metros de largura e
3,14 metros de altura, produzidos em estruturas de pilares e vigas metálicas e fechamento
externo em chapas de aço pintadas, conforme projetos e cadernos de especificações,
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fabricados de acordo com as normas pertinentes. As unidades administrativas serão
instaladas nos municípios de Ananás, Araguaçu, Augustinópolis, Colméia, Cristalândia,
Goiatins, Itaguatins, Natividade, Novo Acordo, Taguatinga e Wanderlândia, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no ANEXO I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 23/2022.
 
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº
23/2022 para Registro de Preços, e seus Anexos, Processo Licitatório nº 22.0.000000334-
8, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
Fornecedor Registrado.
 
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de publicação de seu extrato no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins e Diário Oficial da União.
 
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata
serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os
Fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e
convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão
reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
 
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata.
 
5.2 DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)
 
FORNECEDOR: FRONT ESTRUTURAS EIRELI – CNPJ Nº
12.219.645/0001- 07

Lote Layout

Quantidade
de Módulos
Adaptados

Tipo
Container

M² Item Município Valor
Estimado

01 –

I 03 98,56 01 Araguaçu R$
364.330,00

Ata de Registro de Preços 0677762         SEI 22.0.000000334-8 / pg. 2



Região
Sul I 03

98,56
02 Natividade

R$
378.100,00

II 04 131,52 03 Taguatinga R$
468.000,00

Valor Estimado – Lote 01 R$
1.210.430,00

02 –
Região
Central

II 04 131,52 04 Colméia R$
483.130,00

I 03 98,56 05 Cristalândia R$
356.300,00

I 03 98,56 06 Novo Acordo R$
365.000,00

Valor Estimado – Lote 02 1.204.430,00

03 –
Região
Norte

I 03 98,56 07 Ananás R$
374.120,00

III 05 164,39 08 Augustinópolis R$
606.850,00

I 03 98,56 09 Goiatins R$
376.038,00

II 04 131,52 10 Itaguatins R$
480.160,00

I 03 98,56 11 Wanderlândia R$
371.300,00

Valor Estimado – Lote 03 R$
2.208.468,00

Total R$
4.623.328,00

 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado mediante
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.2. O cancelamento do seu registro poderá ser:
6.2.1. A pedido do próprio Fornecedor Registrado, quando comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
6.2.2. Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:
a) O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado:
b) O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
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c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) O fornecedor registrado não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
e) O fornecedor registrado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as
solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f ) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
6.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará os proponentes a nova
ordem de registro.
 
7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.defensoria.to.def.br e terá seu
extrato publicado no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
8.1. São obrigações do fornecedor registrado:
a) Não subcontratar o objeto da presente Ata de Registro de Preços;
b ) Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação
exigidas no Edital;
8.2. Assinado o Contrato pelo fornecedor registrado, momento em que passará a denominar-
se contratado, obrigando-se a:
8.2.1. Pela observância das Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas Federais,
Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto licitado;
8.2.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a DPE-TO, ou a terceiros, por ação
ou omissão no fornecimento do objeto;
8.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratante, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data do protocolo de recebimento da
demanda;
8.2.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade a esta Instituição;
8.2.5. Comunicar à DPE-TO, no prazo mínimo de 10 (dez) dias que antecedem o prazo de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, caso haja;
8.2.6. Providenciar perante o CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's,
referentes ao objeto do Contrato e às especialidades pertinentes aos serviços previstos;
8.2.7. Alocar responsável técnico, que deverá assumir, pessoal e diretamente, a execução
dos serviços, devendo estar no local dos serviços durante todo o tempo de sua realização.
8.2.8. Fornecer laudo técnico atestando a possibilidade de uso dos módulos em contêineres
para a construção civil e as boas condições de utilização dos módulos em contêineres;
8.2.9. Executar o objeto atendendo a todas as especificações e condições constantes nos
Anexos a este Instrumento (projetos e memorial descritivo);
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8.2.10. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos;
8.2.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da DPE-TO, o produto em
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
8.2.12. Efetuar a entrega e instalação dos módulos em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local estabelecidos neste instrumento;
8.2.13. Emitir nota fiscal constando as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade dos módulos que deverão ser de no mínimo 05
(cinco) anos;
8.2.14. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução/entrega do objeto;
8.2.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.2.16. Apresentar, na entrega do bem, termo de garantia do objeto, onde deverá constar
garantia de no mínimo 05 (cinco) anos para os módulos adaptados;
8.2.17. Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e
ferramentas, as vias de circulação e passagens.
8.2.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.2.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
8.2.20. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.2.21. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
8.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
8.2.23. Fornecer e manter, no local da realização do serviço, diário de obra, contendo os
lançamentos e registros obrigatórios;
8.2.24. Elaborar o diário de obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
à fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;
8.2.25. É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços contratados.
8.2.26. O fornecedor registrado fornecerá todos os módulos, ficando responsável, também,
pela sua respectiva guarda e transporte;
8.2.27. Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas compatíveis com a aplicação a
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que se destinam. Serão recusados pela fiscalização os que se encontrarem fora de
especificação;
8.2.28. O fornecedor registrado fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a
mão de obra, o transporte e tudo mais que for necessário para o fornecimento do objeto. Os
custos relativos a esses insumos deverão estar inclusos no respectivo custo global;
8.2.29. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela fiscalização não eximirá a
contratada da total e irrestrita responsabilidade pelo fornecimento do objeto;
8.2.30. À fiscalização caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os
padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua
pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à contratada
qualquer tipo de reclamação ou indenização;
8.2.31. O fornecedor registrado deverá fornecer o objeto sempre de acordo com as
recomendações dos fabricantes e em obediência às normas técnicas e regulamentares
atinentes aos assuntos, expedidas pelos órgãos competentes;
8.2.32. O fornecedor registrado entregará o objeto, incluindo as instalações elétricas,
hidrossanitárias, cabeamento estruturado e demais instalações necessárias, estritamente
dentro dos prazos estabelecidos neste instrumento em especial as estabelecidas Anexo 2 -
Caderno de Especificações Núcleos Ecológicos DPE-TO.
8.2.33. Cabe ao fornecedor registrado atender prontamente e dentro do prazo estipulado
quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que
disso decorra qualquer ônus extra para a contratante, não implicando essa atividade de
acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
contratada, que é total e irrestrita com relação ao objeto contratado, inclusive perante
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou
desconformidade observada na execução do contrato;
8.2.34. Em atendimento ao inciso III da Subcláusula Nona do Termo de Convênio nº
915487/20021/CGPGC/SENAJUS, a responsabilidade pela qualidade dos materiais e
serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecução do objeto conveniado.
8.2.35. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes;
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. A Diretoria de Administração da Defensoria Pública do Estado do Tocantins gerenciará
a Ata de Registro de Preços.
9.2.. São obrigações do órgão gerenciador:
a) Providenciar o registro do licitante fornecedor e a formalização da correspondente Ata de
Registro de Preços;
b) Indicar servidor(es) para ser(em) designado(s) como responsável(is) pelo
acompanhamento das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, para
atestar o recebimento dos materiais, ou rejeitá-los no todo ou em parte, em relação às suas
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próprias contratações;
c) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos, em relação às suas próprias contratações;
d) Sugerir a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro
de Preços, em relação às suas próprias contratações.
e) Responsabilizar-se pela observância quanto às leis, decretos, regulamentos, portarias e
demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis à execução do objeto, em relação às
suas próprias contratações.
 
10. DA SOLICITAÇÃO E PRESTAÇÃO DO OBJETO
10.1. O objeto será solicitado e prestado em conformidade com o descrito no Termo de
Referência e instrumento de contrato, ANEXOS I e III ao Edital da licitação.
 
11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar do
recebimento da nota fiscal ou nota fiscal/fatura correspondente ao recebimento definitivo
do objeto realizado pela Comissão, por meio de crédito em conta bancária, condicionado a
manutenção das condições iniciais de habilitação, sendo efetuada a retenção na fonte dos
tributos e contribuições elencados na legislação em vigor;
11.2. O documento fiscal deverá discriminar os valores relativos a equipamentos e aos
serviços efetivamente executados, mais os descontos fazendário ou previdenciário cabíveis
e somente será recebido se estiver em plena conformidade com as especificações previstas
neste instrumento e seus anexos;
11.3. O CNPJ constante da nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na
nota de empenho, vinculado a conta corrente do fornecedor registrado;
11.4. A DPE-TO reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal ou nota fiscal/fatura para o
pagamento, caso os dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da
contratante e da contratada, ou ainda, se os materiais entregues não estiverem em
conformidade com as especificações apresentadas neste Instrumento, ficando o pagamento
suspenso até a regularização.
11.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela DPE encargos moratórios à taxa nominal de
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
 
12. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Caberá ao órgão aderente à Ata de Registro de Preços verificar junto ao Fornecedor
Registrado a capacidade de fornecimento dos objetos registrados, bem como consultar o
Órgão Gerenciador sobre a sua anuência.
12.2. Caberá ao Fornecedor Registrado beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos
objetos decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador.
12.3. Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do
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quantitativo de cada item registrado para o Órgão Gerenciador.
12.4. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões que não excedam, por
órgão ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
registrados.
12.5. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.
12.6. Compete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
Fornecedor Registrado das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
13. DAS SANÇÕES
13.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de 20% do
valor estimado/contratado e das demais cominações legais, garantidos o contraditório e a
ampla defesa, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua
notificação, nos seguintes casos:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c) Não manter as condições ofertadas em sua proposta;
d) Falhar ou fraudar na execução do ajustado;
e) Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da Lei;
f) Cometer fraude fiscal.
13.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento
contratual, a Contratante poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível,
as seguintes sanções:
a) Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações
aqui constantes;
b) Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento)
calculado sobre o valor Contratado;
c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela
Contratada, será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o
valor solicitado, por dia de atraso, limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;
13.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido
em conta da DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a
respectiva notificação;
13.5. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião
do pagamento posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada judicialmente;
13.6. Além das penalidades citadas, a Contratada ficara sujeita, ainda, no que couber, as
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demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93;
13.7. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla
defesa.
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de
preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor
Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.
14.2. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata.
14.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata,
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
 
15. DO FORO
15.1. Para dirimir, na esfera judicial, às questões oriundas da presente Ata de Registro de
Preços será competente o foro da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins.
 
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata
de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada pelos signatários deste
instrumento.
 
Palmas, 15 de agosto de 2022.
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Pedro Alexandre Conceição a. Gonçalves

Subdefensor Público-Geral
 

FRONT ESTRUTURAS EIRELI
Rita de Cassia Vieira Borges

Fornecedor Registrado
 

Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASSIA VIEIRA BORGES, Usuário
Externo, em 17/08/2022, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves ,
Subdefensor Público-Geral, em 17/08/2022, às 15:57, 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 0677762 e o código
CRC BA74B0AD.
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EXTRATO DE ATA

DE REGISTRO PREÇOS Nº 19/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

 
PROCESSO Nº: 22.0.000000334-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 19/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de 11 (onze) Unidades
administrativas modulares adaptadas tipo container, para atender as unidades listadas dessa
Defensoria Pública do Estado do Tocantins – DPE-TO, conforme especificações e
condições constantes do Termo de Referência – Anexo I ao presente Edital.
ÓRGÃO GERENCIADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
FORNECEDOR REGISTRADO: FRONT ESTRUTURAS EIRELI (CNPJ 12.219.645/0001-07),
pelo valor global de R$ 4.623.328,00 (quatro milhões e seiscentos e vinte e três mil e trezentos e vinte e oito
reais).
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 03.091.1173.1112; 03.091.1173.4004
NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.52
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data da publicação do extrato.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal 8.538/2015, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
SIGNATÁRIOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS:
Subdefensor Público Geral, Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves; FRONT
ESTRUTURAS EIRELI, Rita de Cassia Vieira Borges.
 

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a), em
17/08/2022, às 16:00, 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 0678675 e o código
CRC DBE50357.
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