
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 23

 

 

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: 

GRUPO  Item do
TR

Empresa: MJ COMERCIAL LTDA, CNPJ: 21.348.472/0001-00, Endereço: 103 SUL, RUA SO-
07, Nº 41, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS- TO, CEP: 77015-030, e-mail:
evoluxdistribuicao@hotmail.com  Contato: (63) 3215-5988  Representante Legal: MIGUEL DOS
SANTOS BARROS NETO (SÓCIO ADMINISTRATIVO)

 X Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Valor
Unitário

Prazo
garantia
ou
Validade

100

Abobrinha verde in
natura, de primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e brilhante,
sem partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 400 4,07  

101

Abacaxi in natura,
espécie pérola, pesando
entre 1,5KG à 2KG,
produto sem partes
machucadas.

CEASA CEASA KG 800 2,79  

102

Abóbora kabutiá, in
natura pesando
aproximadamente 2 KG,
tamanho e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e  sem
partes machucadas.

CEASA CEASA KG 200 3,54  

103

Inhame firme, in natura,
sem sinais de brotação,
sem áreas amolecidas ou
enrugadas e sem sinais de
mofo.

CEASA CEASA KG 100 4,22  

104

Melancia, de primeira
qualidade, pesando em
média de 8 à 14 KG,
madura com talo verde.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal

CEASA CEASA KG 1800 1,91  
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com casca firme  e
brilhante, sem partes
machucadas. 

105

Melão amarelo, de
primeira qualidade,
maduro, pesando entre
1,5 KG à 3 KG. Formato
e coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e brilhante,
sem partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 800 3,74  

106

Maracujá (fruto) vendido
em kg– frutos de boa
aparência e dentro do
estado de boa
conservação para aulas
praticas de
processamentos de
geleias sucos ou doces ,
tamanho de médio para
grande e maduros.

CEASA CEASA KG 30 9,62  

107

Batata inglesa lavada, in-
natura, espécie lisa.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e sem
partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 500 4,65  

108

Beterraba in-natura 
primeira qualidade.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e sem
partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 100 4,9  

109

Cebola in-natura,
branca,  primeira
qualidade. Formato e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e sem partes
machucadas. 

CEASA CEASA KG 400 4,2  

110

Cenoura in-natura,
primeira qualidade.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e sem
partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 400 5,13  

111

Chuchu in-natura, 
primeira qualidade.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e sem
partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 200 3,68  

112

Pepino in- natura,
primeira qualidade, tipo
comum. Formato e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e sem partes
machucadas. 

CEASA CEASA KG 200 3,58  

113

Pimentão in-natura,
amarelo, primeira
qualidade. Formato e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e sem partes
machucadas. 

CEASA CEASA KG 40 18,09  

Pimentão in-natura,
verde, primeira qualidade.
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GRUPO 04
(COTA
RESERVADA 
PARA ME E
EPP)

114

Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e sem
partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 100 7,67  

115

Repolho in-natura,
primeira qualidade, com
aproximadamente 1 KG.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e sem
partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 600 5,29  

116

Repolho roxo in-natura,
primeira qualidade, com
aproximadamente 1 KG.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme  e sem
partes machucadas.

CEASA CEASA KG 100 6,37  

117

Tomate in-natura,
primeira qualidade,
tomate salada. Formato e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme e brilhante,
sem partes machucadas. 

CEASA CEASA KG 1000 8,4  

118

Couve, apresentação em
folha, espécie manteiga,
primeira qualidade.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com folhas integras, livres
de fungos. Embaladas
individualmente em sacos
plásticos transparentes de
primeiro uso, que cubram
completamente as folhas
sem deixar partes
expostas. Embaladas em
maço.

CEASA CEASA MÇ 250 4,07  

119

Couve-Flor, primeira
qualidade. Cabeças
frescas e tenras, livres de
fungos, materiais terrosos
e umidade externa
anormal, tamanho de
médio a grande.
Embaladas
individualmente sem
deixar partes expostas. 

CEASA CEASA KG 100 13,29  

120

Alface crespa, primeira
qualidade. Folhas
íntegras, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
e livres de fungos.
Embaladas
individualmente em sacos
plásticos transparentes de
primeiro uso, que cubram
completamente as folhas
sem deixar partes
expostas.

CEASA CEASA UND 400 3,96  

121

Acelga, primeira
qualidade. Cabeças
frescas e tenras, livres de
fungos, materiais terrosos
e umidade externa
anormal, tamanho de
médio a grande.
Embaladas
individualmente sem
deixar partes expostas. 

CEASA CEASA KG 300 8,93  

Brócolis, espécie
japônes, primeira
qualidade. Cabeças
frescas e tenras, livres de
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122
fungos, materiais terrosos
e umidade externa
anormal, tamanho de
médio a grande.
Embaladas
individualmente sem
deixar partes expostas. 

CEASA CEASA KG 100 22,06  

123

Gengibre in-natura,
primeira qualidade.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa anormal
com casca firme sem
brotos e sem partes
machucadas.  Embalado
em sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso.

CEASA CEASA KG 10 10,27  

124

Alho, in natura, primeira
qualidade, aspecto físico
em cabeça. Sem
alteração de cor e aroma,
sem presença de umidade
e com casca firme.
Embalagem: caixa 10
KG.

CEASA CEASA KG 80 18,24  

125

Suco líquido de caju
concentrado. Embalagem:
garrafa plástica de 500 ml
com tampa
rosqueada.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

FRUTYSU FRUTYSU GARRAFA 150 3,95  

126

Suco líquido de maracujá
concentrado. Embalagem:
garrafa plástica de 500 ml
com tampa
rosqueada.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

FRUTYSU FRUTYSU GARRAFA 150 6,82  

127

Polpa de fruta
concentrada, sabor
acerola, 100% fruta,
apresentação congelada,
acondicionada em
embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

FRUTYSU FRUTYSU KG 300 10,84  

128

Polpa de fruta
concentrada, sabor cajá, 
100% fruta, apresentação
congelada, acondicionada
em embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

FRUTYSU FRUTYSU KG 300 12,85  

129

Polpa de fruta
concentrada, sabor
maracujá,  100% fruta,
apresentação congelada,
acondicionada em
embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

FRUTYSU FRUTYSU KG 250 15,14  

130

Polpa de fruta
concentrada, sabor
abacaxi,  100% fruta,
apresentação congelada,
acondicionada em
embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

FRUTYSU FRUTYSU KG 200 11,65  

Polpa de fruta
concentrada, sabor açaí, 
100% fruta, apresentação
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131
congelada, acondicionada
em embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

FRUTYSU FRUTYSU KG 50 17,52  

X 1

Açúcar cristal, coloração
branca – pacote  com
2KG, isento de
impurezas, apresentados
em sacos de polietileno
atóxico e
resistente.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

 DELTA  DELTA PACOTE 2,00
KG 5450 R$4,40  

X 2

Açúcar refinado especial
para confeiteiro.
Embalagem: pacote de 1
KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

 DELTA  DELTA PACOTE 1,00
KG 130 R$5,83  

X 4

Feijão preto 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.

 DONA BENTA  DONA BENTA SACO 1,00 KG 560 R$4,37  

X 5

Feijão de corda ou “trepa
pau”- da região.
Embalagem: saco 60
KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

 GRANEL  GRANEL SACO 60,00 K 21 R$259,05  

X 10

Macarrão parafuso
colorido, tricolor, massa
de sêmola, com ovos.
Embalagem: pacote
500g.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

 PAULISTA  PAULISTA Embalagem
500,00 G 330 R$2,46  

X 18

Tempero completo com
sal, cebola, alho,
cebolinha,
salsa,coentro,água, louro,
realçador de sabor
glutamato monossódico e
conservador, benzoato de
sódio sem glúten.
Embalagem: POTE 1
KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

 ANHANGUERA  ANHANGUERA PACOTE 1,00
KG 830 R$5,44  

X 31

Uvas passas
selecionadas. Embalagem:
pacote 200 g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

 LA VIOLETERA  LA VIOLETERA Pacote 520 R$4,25  

X 34

Sardinha em molho de
tomate. Qualidade igual
ou superior a Coqueiro®.
Embalagem: LATA peso
liquido 250 g.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

 88  88 LATA 250,00 G 3020 R$3,80  

X 36

Margarina vegetal 75%
de lipídios. Embalagem:
balde 15 KG.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

 PRIMOR  PRIMOR BALDE 15,00
KG 93 R$75,99  

X 55

Manteiga balde com 15
kg- produto obtido do
creme de leite (nata),
padronizado,
pasteurizado, maturado,
adicionado cloreto de
sódio (sal) ingredientes:
creme de leite e/ou creme

 PRIMOR  PRIMOR POTE 1,00 KG 52 R$187,45  
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de soro, cloreto de sódio
(sal),Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

X 57

Carne de frango, coxa e
sobrecoxa,  primeira
qualidade, apresentação
congelada. Embalagem
primária em polietileno
atóxico, transparente,
resistente,
hermeticamente selada (a
vácuo) e com rótulo
impresso,CONSTANDO
DATA DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL E
COM SELO DE
INSPEÇÃO S.I.F.
Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

 FRIATO  FRIATO QUILOGRAMA 7732 R$9,07  

X 61

Filé de frango congelado,
limpo, sem pele, sem
osso e sem sinais de
descongelamento (cristais
de gelo, ou presença de
umidade). Corte em filé
padronizado.  Embalagem
primária em polietileno
atóxico, transparente,
resistente,
hermeticamente selada e
com rótulo
impresso,CONSTANDO
DATA DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL E
COM SELO DE
INSPEÇÃO S.I.F.
Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

 FRIATO  FRIATO QUILOGRAMA 2025 R$15,85  

X 67

Presunto suíno cozido,
sem capa de gordura,
elaborado com carne de
pernil suína selecionada,
peça inteira, com selo
SIF.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

 DALIA  DALIA QUILOGRAMA 1010 R$17,10  

X 135

Farinha de mandioca,
apresentação torrada
grupo seca, classe branca
tipo 1. Lote, data de
fabricação e de validade
impressas na embalagem.
Embalagem Sc 50 KG
Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na
data da entrega.

 DO ZE  DO ZE Embalagem
50,00 KG 41 R$174,95  

X 137

Fécula de mandioca
pacotes com 1 kg - mais
conhecida por polvilho
doce, a fécula de
mandioca pode ser
utilizada em receitas de
bolos, biscoitos e pães,
além de ser utilizada para
o preparo do pão de
queijo. , substância
adicionada a uma mistura
a fim de proporcionar
melhor consistência a ela.
Sem glúten.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

 AMIFEL  AMIFEL Embalagem 1,00
KG 1520 R$4,35  

X 157

Chocolate granulado.
Embalagem: pacote de
500 g.Validade vigente
de pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

 DORI  DORI UNIDADE 56 R$7,64  

X 159

Coco ralado sem açúcar,
utilização culinária em
geral. Embalagem: pacote
de 1 KG.Validade  COQUIL  COQUIL PACOTE 1,00 305 R$18,01  
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X 159 de 1 KG.Validade
vigente de pelo menos
80% do prazo na data da
entrega.

 COQUIL  COQUIL KG 305 R$18,01  

X 182

Biscoito doce – tipo
rosquinha, sabor coco.
Embalagem de 
400g.Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

 SULLPER  SULLPER PACOTE
400,00 G 3540 R$2,52  

X 202

Limpa alumínio frasco de
plástico com capacidade
de 500 ml, com registro
no Ministério da Saúde.

 MIXPLUS  MIXPLUS UNIDADE 1570 R$1,12  

X 208

Balde plástico 20l com
tampa cor branco – balde
plástico com tampa
material resistente com
capacidade de armazenar
20 l, uso industrial no
armazenamento de geleias
doces e outros produtos
afins.

 PLASTVALE  PLASTVALE UNIDADE 60 R$50,82  

X 222

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 36 cm
x 34 cm x 0,14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos

 TOP  TOP QUILOGRAMA 35 R$19,97  

X 223

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 30 cm
x 44 cm x 0,14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

 TOP  TOP QUILOGRAMA 40 R$20,45  

X 224

Embalagem plástica com
dimensões de
aproximadamente 28 cm
x 44 cm x 0. 14 mm.
Embalagem plástica de
material transparente para
trabalho com
processamentos de
alimentos.

 TOP  TOP QUILOGRAMA 50 R$20,81  

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

GRUPO Item Araguatins Colinas do
Tocantins Araguaína Dianópolis

100 400 0 0 0

101 800 0 0 0

102 200 0 0 0

103 100 0 0 0

104 1.800 0 0 0

105 800 0 0 0

106 30 0 0 0

107 500 0 0 0

108 100 0 0 0

109 400 0 0 0

110 400 0 0 0

111 200 0 0 0

112 200 0 0 0

113 40 0 0 0

114 100 0 0 0

115 600 0 0 0
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GRUPO 04 (Cota
reservada)

115 600 0 0 0

116 100 0 0 0

117 1.000 0 0 0

118 250 0 0 0

119 100 0 0 0

120 400 0 0 0

121 300 0 0 0

122 100 0 0 0

123 10 0 0 0

124 80 0 0 0

125 150 0 0 0

126 150 0 0 0

127 300 0 0 0

128 300 0 0 0

129 250 0 0 0

130 200 0 0 0

131 50 0 0 0

X 1 4750 300 300 100

X 2 100 30 0 0

X 4 500 30 0 30

X 5 20 1 0 0

X 10 300 30 0 0

X 18 800 10 0 20

X 31 500 20 0 0

X 34 3000 20 0 0

X 36 90 3 0 0

X 55 50 2 0 0

X 57 7692 40 0 0

X 61 2000 25 0 0

X 67 1000 10 0 0

X 135 40 1 0 0

X 137 1500 20 0 0

X 157 50 4 0 2

X 159 300 5 0 0

X 182 2500 1000 40 0

X 202 1500 10 10 50

X 208 20 10 0 30

X 222 20 10 0 5

X 223 20 10 0 10

X 224 30 10 0 10

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
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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.

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
 

MJ COMERCIAL LTDA
MIGUEL DOS SANTOS BARROS NETO

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Lucena,
Usuário Externo, em 30/09/2019, às 08:35, 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
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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 0790514 e o código CRC F9F19D17.

Povoado Santa Tereza - KM 05
Zona Rural
CEP 77.950-000      Araguatins - TO
(63) 3474-4827; 3474-4828
www.araguatins.ifto.edu.br - araguatins@ifto.edu.br

Referência: Processo nº
23233.004187/2019-09 SEI nº 0790514

Ata de Registro de Preço Compras 23 (0790514)         SEI 23233.004187/2019-09 / pg. 10

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata de Registro de Preço Compras 23 (0790514)

