
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUATINS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 15

 

 

O Campus Araguatins, do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, com sede no no povoado Santa Tereza, km 05, Zona Rural, na cidade de Araguatins-
TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0002-79, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor
Geral Josafá Carvalho Aguiar, nomeado(a) pela  Portaria nº 548/2018 de 11  de maio  de 2018,
publicada no DOU de 15 de maio de 2018, inscrito(a) no CPF sob o nº 576.485.493-87
portador(a) da Carteira de Identidade nº 68552939 SSP/MA, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
16/2019, publicada no Diário Oficial da União de de 01/08/2019, processo administrativo n.º
23233.004187/2019-09, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Gêneros
Alimentícios, Embalagens, Material de limpeza e outros visando atender a demanda do campus
Araguatins e demais campi do IFTO, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de
Pregão nº 16/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Item do
TR

DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME, CNPJ: 02.610.348/000126, endereço: QD: 912
SUL AL 04 S/N CJ. QI A LT 04, Plano Diretor Sul, CEP: 77023-438– Palmas – Tocantins,
contatos: e-mail:distribuidoraflorianopalmas@yahoo.com.br, telefone: (63) 3571 6982. NESTE
ATO REPRESENTADO POR: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO, CPF: 306.861.053-20

X Especificação Marca Modelo Unidade QuantidadeValor
Unitário

Prazo
garantia
ou
Validade

3

Feijão carioca tipo 1.
Embalagem de polietileno
atóxico e resistente,
produto isento de
impurezas. Embalagem:
pacote de 1 KG.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

DA MAMAE UNICO SACO 1,00 KG 8060 R$3,94  

6

Arroz tipo 1, branco,
parbolizado, pré-cozido.
Embalagem resistente de
polietileno: pacote de 5
KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

NAMORADO PARABOLIZADO Embalagem 5,00
KG 5450 R$14,57  

7

Arroz tipo 1, branco,
parbolizado, pré-cozido.
Embalagem resistente de
polietileno: pacote de 5
KG.Validade vigente de

NAMORADO PARABOLIZADO Embalagem 5,00
KG 1050 R$14,57  
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pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

9

Macarrão para lasanha
com sêmola de trigo
enriquecido com ferro e
ácido fólico, ovos e
corante natural de urucum.
Cozimento rápido.
Embalagem: pacote 500
g.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

VITARELLA UNICO Embalagem
500,00 G 810 R$5,31  

12

Batata palha tradicional,
natural sem conservantes,
feito com batatas
selecionadas e 0% de
gorduras trans.
Embalagem: pacote de
500 g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

MINAS UNICO PACOTE
500,00 G 1530 R$7,58  

13

Azeite de oliva extra
virgem, sem mistura de
outro óleo vegetal.
Embalagem: frasco de 500
ml.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

COCINERO UNICO FRASCO 317 R$16,75  

21

Caldo de carne
armazenado em caixas 
com dois cubos,
acondicionadas em uma
caixa maior contendo 24
caixinhas de 19g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

ARISCO UNICO CAIXA 24,00
UN 80 R$1,44  

22 Caldo de galinha tablete
de 57g ARISCO UNICO TABLETE 135 R$1,15  

23

Caldo de carne tablete de
57g- Auxilia na preparo
de pratos caseiros
saboreando e dando
tempero para maior
aproveitamento do
alimento. Porção de 5,25g
(½ tablete) = 14 kcal.
Contém soja, aipo,
mostarda, ovos e traços
de leite. Validade vigente
de pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

ARISCO UNICO TABLETE 125 R$1,58  

24

Caldo de galinha
armazenado em caixas 
com dois cubos,
acondicionadas em uma
caixa maior contendo 24
caixinhas de 19g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

ARISCO UNICO CAIXA 24,00
UN 75 R$13,03  

25

Extrato de tomate, de
primeira qualidade, sem
conservantes,concentrado.
Ingredientes: tomate, sal e
açúcar. Qualidade igual ou
superior a Predilecta®.
Embalagem: sachê de 340
g.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na

VAL UNICO Embalagem
300,00 G 680 R$1,36  
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data da entrega.

26

Azeitona tipo verde,
apresentação sem caroço
tamanho médio. 
Embalagem: tipo refil de
plástico com peso líquido
de 700 g.Validade vigente
de pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

CAMPO
BELO UNICO Embalagem

500,00 G 620 R$10,53  

33

Salsicha em conserva.
Embalagem: LATA peso
liquido 300g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

ODERICH UNICO EMBALAGEM
300,00 G 270 R$3,18  

134

Amido de milho pacote
com 1 kg- amido de milho
é o nome que se dá à
farinha feita do milho, e
usada na culinária como
substituto da farinha de
trigo ou para o preparo de
cremes, como espessante.
Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

AMIBELA UNICO Quilograma 94 R$4,54  

136

Farinha de quibe,
composição grãos de trigo
selecionado e moídos, tipo
cru. Embalagem: pacote
500g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

ELDORADO UNICO Saco 500,00 G 175 R$2,37  

141

Amido doce pacotes com
1 kg- conhecido como
polvilho doce é usado na
culinária de forma
semelhante ao amido de
milho (maisena), podendo
ser utilizada como
espessaste (molhos e
mingaus) ou substituir
parte da farinha de trigo
nas receitas de pães e
bolos, sem modificar seu
sabor. Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

AMIBELA UNICO Embalagem 1,00
KG 110 R$4,33  

142

Farinha de trigo especial,
produto 100% natural.
Embalagem: saco de 50
KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

CAMPESINA UNICO SACO 71 R$146,24  

153

Fermento químico latas
com 100g- fermento
químico em pó, utilizado
como agente químico de
crescimento em bolos,
pães de ló, biscoitos, entre
outros produtos. Amido
de milho ou amido de
mandioca, pirofosfato
ácido de sódio (ins. 450i),
bicarbonato de sódio (ins.
500ii), carbonato de
cálcio e fosfato
monocálcico (ins. 341i).
Não contém glúten.
Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na

CAIPIRA UNICO Embalagem
100,00 G 60 R$2,77  
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data da entrega.

154

Condicionador de massa,
para uso em panificação –
Ingredientes: Gordura
vegetal hidrogenada,
estabilizante polisorbato
80 INS 433, lecitina de
soja, melhoradores de
farinha ácido ascórbico
INS 300, enzima alfa
amilase e aromatizante,
contendo glúten.
Embalagem: POTE de
150 g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

PAO FORTE UNICO UNIDADE 210 R$5,69  

156

Chocolate em pó pacotes
com 1 kg- chocolate em
pó suave que preserva o
sabor natural das favas de
cacau. É perfeito para o
preparo das mais
diferentes receitas e pode
ser dissolvido diretamente
nas massas, líquidos e
cremes. Indicado para o
preparo de bolos,
brigadeiros, tortas,
recheios, coberturas,
caldas de chocolate,
mousses e bebidas.
Ingredientes açúcar, cacau
em pó solúvel e
aromatizante. Não contém
glúten.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

HAROLD UNICO QUILOGRAMA 107 R$19,46  

158

Creme de confeiteiro,
composição açúcar
refinado, amido de
mandioca modificado e sal
refinado. Contém aroma
artificial de baunilha e
corante natural de urucum.
Embalagem: pacote de 1
KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

RICCA UNICO UNIDADE 35 R$9,86  

167

Noz-moscada moída em
pequenas quantidades
tempero para diversos
alimentos pacotes com
50g. Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

LE MARK UNICO EMBALAGEM
50,00 G 101 R$10,31  

169

Erva doce. Uso de
processo de preparação
de todos os tipos de
pratos no ramo
alimentício, pacotes com
8g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

LE MARK UNICO PACOTE 8,00
G 101 R$4,59  

171

Cravo da índia- cravinho
da índia ingrediente
popularmente utilizado em
processamentos de doces
ou panificações. Pacotes
com 8g. Validade vigente
de pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

LE MARK UNICO PACOTE 8,00
G 103 R$2,69  

Ata de Registro de Preço Compras 15 (0790485)         SEI 23233.004187/2019-09 / pg. 4



175

Pimenta calabresa—
pimenta calabresa moída
pacote com 100 g.
Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

LE MARK UNICO PACOTE
100,00 G 355 R$4,40  

177

Alecrim- tempero utilizado
em processamentos
alimentícios, pacotes com
5g. Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

LE MARK UNICO PACOTE 5,00
G 105 R$3,95  

187

Geleia de frutas sabor
morango, com polpa fruta,
sem adição de açúcar.
Qualidade igual ou
superior a geleia
RITTER®. Embalagem:
POTE 400 g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

AUREA UNICO UNIDADE 85 R$6,23  

188

Geleia de frutas sabor
amora, com polpa fruta,
sem adição de açúcar.
Qualidade igual ou
superior a geleia
RITTER®. Embalagem:
POTE 400 g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

OLÉ UNICO UNIDADE 85 R$11,74  

193

Fruta em calda, tipo
pêssego cozido,
ingredientes água e
açúcar,  em metades.
Embalagem: LATA 850g.
Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

ODERICH UNICO LATA 850,00 G 65 R$7,41  

194

Doce de Goiaba.
Goiabada em massa
homogênea e de
consistência que possibilite
o corte. Obtido das partes
comestíveis desintegradas
da goiaba, com açúcar,
contendo pectina,
ajustador de pH.
Qualidade igual ou
superior a Predilecta®.
Embalagem: embalagem
plástica de 500 g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

XAVANTE UNICO EMBALAGEM
500,00 G 1025 R$2,54  

195

Doce Marron glace. Doce
de batata doce em massa
homogênea e de
consistência que possibilite
o corte. Qualidade igual
ou superior a Predilecta®.
Embalagem: LATA 600
g.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

STELLA
DOURO UNICO LATA 600,00 G 1045 R$6,81  

196

Gelatina sem sabor
incolor. Embalagem:
pacote duplo com 24g (os
dois envelopes).Validade
vigente de pelo menos

BRETZKE UNICO UNIDADE 360 R$2,07  
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80% do prazo na data da
entrega.

197

Milho Branco preparado
para canjica,
despeliculado, tipo 1,
ausente de glúten.
Embalagem: pacote
500g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

PACHÁ UNICO Saco 500,00 G 330 R$2,16  

201

Sabão líquido neutro,
recipiente de plástico com
500ml, com registro no
Ministério da Saúde.

OI UNICO UNIDADE 5260 R$1,16  

203

Touca descartável.
Pacotes c/100 unidades. –
touca sanfonada tnt
descartável com elástico
duplo, fabricada em 100%
polipropileno. Atóxico e
hipoalérgica sem risco de
alergia.

NOBRE UNICO PACOTE
100,00 UN 753 R$6,73  

205

Papel toalha- papel toalha
reciclado, entrefolhado 2
dobras, com 2 linhas,
23x21 cm, pacote com
1000 folhas estilo pacote.

GLOBO UNICO PACOTE
1.000,00 FL 155 R$6,25  

207

Mascara descartáveis
caixa com 50 unidades-
mascara de proteção de
odores ou contaminações
estilo cirúrgica com
elástico material
hipoalérgico pode ser
usado com segurança sem
risco de alergia , uso único
material descartável, cor
branca.

FLORAX UNICO CAIXA 50,00
UN 310 R$6,69  

210

Pote plástico 500 ml
transparente descartável,
mas reutilizável p/
alimento- embalagem
plástica modelo resistente
para armazenamento de
processados líquidos ou
pastosos como manteigas,
doces, geleias e afins com
tampa.

COPOBRÁS UNICO UNIDADE 4210 R$0,44  

211

Pote plástico descartável,
mas reutilizável,
capacidade de
aproximadamente 250 ml,
transparente p/ alimento-
embalagem plástica
modelo resistente para
armazenamento de
processados líquidos ou
pastosos como manteigas,
doces, geleias e afins com
tampa.

COPOBRÁS UNICO UNIDADE 4210 R$0,29  

217

Soja texturizada- muito
utilizada em alimentos
acompanhadas de carnes
pode-se fritar com
legumes com macarrão ou
cereais. Congela carne
picada e podemos usar
para fazer almôndegas,
croquetes e
hambúrgueres, em pacotes

CAMIL UNICO EMBALAGEM
400,00 G 40 R$6,37  
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de 400 g. Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

218

Pote plástico descartável,
mas reutilizável de 500 ml
com tampa, Pote plástico
transparente de
envasamento, modelo com
tampa para
processamentos de
manteigas margarinas
geleias, doces e outros
industrializados.

COPOBRÁS UNICO UNIDADE 2010 R$0,42  

219

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 10 cm
x28 cm x 0. 14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 50 R$20,21  

220

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 23 cm x
42 cm x 0, 14 mm
embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 38 R$14,91  

221

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 26 cm x
32 cm x 0,14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 38 R$19,49  

225

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 35cm x
60 cm x 0. 12 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 60 R$19,41  

226

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 12cm x
26 cm x 0. 12 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 35 R$19,44  

227

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 40 cm x
60 cm x 0,14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 70 R$19,39  

Embalagem plástica com
dimensões de
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228

aproximadamente 24 cm x
45 cm x0. 14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 45 R$19,48  

230

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 16 cm
x28 cm x 0. 14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

MTA UNICO QUILOGRAMA 45 R$19,33  

231

Papel alumínio – usado em
alimentos e
processamentos de alguns
doces e salgados , na
função de proteger e
manter a temperatura dos
mesmo alem de uso em
outras atividades ,
apresentação em rolo 30
metros com dimensões de
30 cm 30 m

ROLPACKK UNICO UNIDADE 50 R$4,43  

233

Pedra dupla face afiadora-
Pedra de uso para auxílio
e afiar facas muito usada
em açougues ou ate
mesmo supermercado
para uso em cozinhas
residências

THOMPSON UNICO UNIDADE 35 R$15,77  

234

Pano de copa branco
pacotes com 3 unidades–
estilo saco tecido branco
de algodão para auxilio e
modo geral tanto em
limpeza ou organização

SACARIA UNICO PACOTE 45 R$9,79  

235

Peneira plástica (grande) –
material plástico resistente
a temperaturas
mediamente elevadas com
tela de resistência a altas
temperaturas seu uso é
totalmente culinário e ate
mesmo no processamento
de leite e queijos

COMEP UNICO UNIDADE 40 R$12,51  

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item do TR Araguatins Colinas do Tocantins Araguaína Dianópolis

3 8000 30 0 30

6 4950 300 0 200

7 1050 0 0 0

9 800 10 0 0

12 1500 30 0 0

13 300 15 0 2

21 20 20 0 40

22 100 20 0 15

23 100 10 0 15
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24 60 15 0 0

25 600 60 0 20

26 600 15 0 5

33 250 20 0 0

134 84 10 0 0

136 170 5 0 0

141 100 10 0 0

142 70 1 0 0

153 50 10 0 0

154 200 10 0 0

156 100 5 0 2

158 30 5 0 0

167 100 1 0 0

169 100 1 0 0

171 100 3 0 0

175 300 5 0 50

177 100 5 0 0

187 80 5 0 0

188 80 5 0 0

193 60 5 0 0

194 1000 5 20 0

195 1000 5 40 0

196 350 10 0 0

197 300 30 0 0

201 5000 10 50 200

203 500 3 200 50

205 50 5 50 50

207 50 10 200 50

210 2100 10 0 2100

211 2100 10 0 2100

217 10 20 0 10

218 1000 10 0 1000

219 40 10 0 0

220 20 10 0 8

221 20 10 0 8

225 25 10 0 25

226 25 10 0 0

227 40 10 0 20

228 20 10 0 15
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230 20 10 0 15

231 20 10 0 20

233 20 5 0 10

234 10 15 10 10

235 15 10 0 15

4. VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura não
podendo ser prorrogada.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.
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8. CONDIÇOES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de
2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes (se houver).
 
                                                                                            Araguatins , 13 de setembro de 2019

 
 
 

Josafá Carvalho Aguiar
Diretor Geral

Representante legal do órgão gerenciador
 

DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO
MONTEIRO, Usuário Externo, em 13/09/2019, às 10:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Josafa Carvalho Aguiar,
Diretor-Geral, em 02/10/2019, às 17:39, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 0790485 e o código CRC B289D585.
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