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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Aragua�ns

Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Licitação e Contratos

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 2

 
 

 

O Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns - Campus Aragua�ns,
com sede no no povoado Santa Tereza, km 05, Zona Rural, na cidade de Aragua�ns-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 Iden�dade nº 68552939 SSP/MA, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
32/2020, publicada no DOU de 05/11/2020,  processo administra�vo
n.º 23233.008273/2020-16, 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) 
quan�dade(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 Alimen�cios, embalagens, material de limpeza e outros para o  Campus
Aragua�ns e demais campi do Ins�tuto Federal do Tocan�ns, especificado no Termo de
Referência, anexo I do edital de Pregão nº 32/2020, 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 quan�dade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do
TR

W V B VARGAS, CNPJ: 03.997.385/0001-00, END: QUADRA 912 SUL, ALAMEDA 03, Nº S/N, LOTE 04, CENTRO, PALMAS - TO CEP 77.023-442, FONE: (63) 3214-3544, EMAIL:
polibag@terra.com.br,

NESTE ATO REPRESENTADO POR: 

WESLEY VILAS BOAS VARGAS, CPF: 279.988.958-10

X Especificação Marca Modelo Unidade Quan�dade Valor Un Prazo garan�a
ou validade
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7 Arroz �po 1, branco, parbolizado, pré-cozido. Embalagem resistente de
polie�leno: pacote de 5 KG.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na
data da entrega.  (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

 TIO
URBANO

 TIO
URBANO

Embalagem 5,00
KG

2500 R$31,44  

8 Macarrão espaguete com sêmola. Embalagem: pacote 500 g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.  KI DELICIA  KI DELICIA Embalagem

500,00 G 3180 R$2,25  

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

500,00 G 340 R$2,25  

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.

 FRITOP  FRITOP Embalagem
500,00 G 1560 R$10,13  

16 Sal refinado, iodado. Embalagem: pacote 1 KG. Validade vigente de pelo menos
80% do prazo na data da entrega.  CRISTAL  CRISTAL Pacote 1,00 KG 2660 R$1,26  

24

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
data da entrega.

 FUGINNI  FUGINNI Embalagem
340,00 G 1290 R$1,55  

27 Milho verde em conserva, aplicação culinária. Embalagem: LATA peso liquido 300
g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 GOIAS
VERDE

 GOIAS
VERDE

Embalagem
300,00 G 620 R$2,48  

28
Ervilha, apresentação legume em conserva. Ingredientes: água, açúcar, acido
cítrico e sal. Embalagem: LATA peso líquido 300 g.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

 GOIAS
VERDE

 GOIAS
VERDE

Embalagem
300,00 G 620 R$2,38  

29
Palmito, apresentação legume em conserva, inteiro. Ingredientes: água, açúcar,
acido citrico e sal. Embalagem: frasco peso líquido de 540 g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 PALMEIRA  PALMEIRA Embalagem
500,00 G 535 R$13,50  

31
Maionese vegetal, de boa qualidade, com 0% de gorduras trans. Embalagem:
POTE 500 g. Qualidade igual ou superior a Arisco® ou Soya®.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 SOYA  SOYA Embalagem
500,00 G 440 R$3,90  

32
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.

 PALMEIRA  PALMEIRA Embalagem
250,00 G 3020 R$6,52  

33 Vinagre branco frasco com bico dosador. Embalagem: frasco 750 ml.Validade
vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.  TOSCANO  TOSCANO Frasco 750,00 ML 720 R$1,80  

53

Frango, conservação congelado apresentação inteiro,  primeira qualidade,
apresentação congelada, embalados individualmente. Embalagem primária em
polie�leno atóxico, transparente, resistente 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.

 AMERICANO  AMERICANO Quilograma 4025 R$9,80  

56

Linguiça calabresa fina, ingredientes carne suína, primeira qualidade,
apresentação resfriada. Embalagem em polie�leno atóxico, transparente,
resistente, herme�camente 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.

 D´ALIA  D´ALIA Quilograma 615 R$18,50  

59 Salame unidades com 14g- carne suína, toucinho, sal, lactose, proteína de soro  SEATA  SEATA Grama 160 R$23,26  
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de leite, vinho �nto, conservador nitrito de sódio, especiarias naturais (pimenta
branca, coentro, noz-moscada e alho), dextrose, estabilizantes pirofosfato
tetrassódico e tripolifosfato de sódio, an�oxidante ácido ascórbico, corante
natural carmim de cochonilha. Não contém glúten. Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

111
Polpa de fruta concentrada, sabor acerola, 100% fruta, apresentação congelada,
acondicionada em embalagem plás�ca resistente de 1 KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 FRUTY  FRUTY Quilograma 1575 R$9,00  

112
Polpa de fruta concentrada, sabor cajá,  100% fruta, apresentação congelada,
acondicionada em embalagem plás�ca resistente de 1 KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 FRUTY  FRUTY Quilograma 1575 R$10,00  

114
Polpa de fruta concentrada, sabor abacaxi,  100% fruta, apresentação congelada,
acondicionada em embalagem plás�ca resistente de 1 KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 FRUTY  FRUTY Quilograma 1075 R$9,00  

116 Amido de Milho sem glúten. Embalagem: pacote de 1 KG.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.  APTI  APTI Quilograma 422 R$6,67  

119
Farinha de quibe, composição grãos de trigo selecionado e moídos, �po cru.
Embalagem: pacote 500 g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data
da entrega.

 PACHÁ  PACHÁ Saco 500,00 G 179 R$3,60  

120

Fécula de mandioca pacotes com 1 kg - mais conhecida por polvilho doce, a
fécula de mandioca pode ser u�lizada em receitas de bolos, biscoitos e pães,
além de ser u�lizada 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.

 LOPES  LOPES Quilograma 1520 R$4,50  

121
Farinha de arroz flocada para preparo de cuscuz, bolos, mingaus e cremes, sem
conservante, 0% de gordura trans. Embalagem: pacote 500 g.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 MARATÁ  MARATÁ Quilograma 950 R$2,40  

123 Polvilho doce, �po 1, origem amiláceo mandioca. Embalagem: pacote 1
KG.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.  LOPES  LOPES Quilograma 1510 R$4,50  

124

Amido doce pacotes com 1 kg- conhecido como polvilho doce é usado na
culinária de forma semelhante ao amido de milho (maisena), podendo ser
u�lizada como espessaste (molhos e mingaus) ou subs�tuir 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.

 APTI  APTI Quilograma 110 R$8,19  

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

 ROSA
BRANCA

 ROSA
BRANCA

Embalagem 50,00
KG 81 R$139,55  

127
Farinha de tapioca, ob�da do processamento de raiz da mandioca, respeitando
as boas prá�cas de fabricação.Embalagem: pacote 1 KG.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

 NANIVA  NANIVA Quilograma 135 R$4,50  

134
Fermento biológico latas com 100 g- fermento básico para processamento ideal
para pães e pizzas e massas e outros produtos alimen�cios. Sem
conservantes. Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 APTI  APTI Embalagem
100,00 G 59 R$3,70  

136 Fermento químico latas com 100 g- fermento químico em pó, u�lizado como
agente químico de crescimento em bolos, pães de ló, biscoitos, entre outros

 APTI  APTI Embalagem
100,00 G

60 R$2,60  
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produtos. Amido de milho ou amido de mandioca, Não contém glúten. Validade
vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega. pirofosfato ácido de
sódio (ins. 450i), bicarbonato de sódio (ins. 500ii), carbonato de cálcio e fosfato
monocálcico (ins. 341i).

145
Açafrão em pó puro – produto deve ser apresentado com isenção de impurezas
e sem adição de outras matérias-primas para diluir o produto. Embalagem:
Pacote 500 g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 L´MARK  L´MARK Unidade 70 R$8,30  

162 Leite condensado. Embalagem: caixa 395 g.Validade vigente de pelo menos 80%
do prazo na data da entrega.  ITALAC  ITALAC Lata 395,00 G 1050 R$4,50  

163 Leite de coco industrializado. Embalagem: frasco 500 ml.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.  BOM COCO  BOM COCO Garrafa 500,00 ML 420 R$5,00  

173 Margarina cremosa de primeira qualidade, com sal. Embalagem: POTE 500
g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.  DELICIA  DELICIA Embalagem

500,00 G 623 R$5,00  

176

Doce de Banana embalado individualmente. Ob�do das partes comes�veis
desintegradas da banana, com açúcar, contendo pec�na, ajustador de
pH. Qualidade igual ou superior a Predilecta®. Embalagem: Embalagem:
embalagem de 1 KG com 50 unidades de 20 gramas cada. Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 CEPERA  CEPERA Embalagem 1,00
KG 305 R$13,80  

182 Sabão líquido neutro, recipiente de plás�co com 500ml, com registro no
Ministério da Saúde.  OI  OI Embalagem

500,00 ML 8010 R$1,17  

193
Mascara descartáveis caixa com 50 unidades- mascara de proteção de odores ou
contaminações es�lo cirúrgica com elás�co material hipoalérgico pode ser usado
com segurança sem risco de alergia , uso único material descartável, cor branca.

 BANDEIRA  BANDEIRA Caixa 50,00 UN 1060 R$26,99  

194
Balde plás�co 20l com tampa cor branco – balde plás�co com tampa material
resistente com capacidade de armazenar 20 l, uso industrial no armazenamento
de geleias doces e outros produtos afins.

 FORMPLAST  FORMPLAST Unidade 80 R$10,00  

202

Soja texturizada- muito u�lizada 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 de 400
g. Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

 PACHÁ  PACHÁ Embalagem
400,00 G 40 R$5,69  

216

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 a�vidades , apresentação em rolo 30 metros com dimensões de
30 cm 30 m

 BOREDA  BOREDA Unidade 80 R$15,00  

217
Papel filme de polie�leno- usado para proteção e conservação e no embrulho de
alimentos como frutas ou outros pratos de material transparente a unidade vem
um rolo de 30 metros dimensões de 28cm x 30m para alimento

 DISPAFILM  DISPAFILM Unidade 210 R$7,40  

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

Item Descrição Unidade Araguatins Araguaina Colinas Dianópolis Gurupi Paraíso do
Tocantins

Porto
Nacional

Formoso do
Araguaia

Lagoa da
Confusão

Pe
Af

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

PCT 1400 0 900 200 0 0 0 0 0
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(COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

8 Macarrão espaguete com sêmola. Embalagem: pacote 500 g.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega. PCT 2500 0 650 30 0 0 0 0 0

11 Macarrão parafuso, massa de sêmola, com ovos. Embalagem: pacote 500 g.Validade
vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega. PCT 300 0 30 10 0 0 0 0 0

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.

PCT 1500 0 30 30 0 0 0 0 0

16 Sal refinado, iodado. Embalagem: pacote 1 KG.Validade vigente de pelo menos 80% do
prazo na data da entrega. KG 2.000 0 650 10 0 0 0 0 0

24

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 data da
entrega.

SACHE 600 0 650 40 0 0 0 0 0

27 Milho verde em conserva, aplicação culinária. Embalagem: LATA peso liquido 300
g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega. LATA 600 0 5 15 0 0 0 0 0

28
Ervilha, apresentação legume em conserva. Ingredientes: água, açúcar, acido cítrico e
sal. Embalagem: LATA peso líquido 300 g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo
na data da entrega.

LATA 600 0 5 15 0 0 0 0 0

29
Palmito, apresentação legume em conserva, inteiro. Ingredientes: água, açúcar,
acido citrico e sal. Embalagem: frasco peso líquido de 540 g.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

FR 500 0 20 15 0 0 0 0 0

31
Maionese vegetal, de boa qualidade, com 0% de gorduras trans. Embalagem: POTE 500
g. Qualidade igual ou superior a Arisco® ou Soya®.Validade vigente de pelo menos 80%
do prazo na data da entrega.

POTE 400 0 20 20 0 0 0 0 0

32
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.

LATA 3.000 0 20 0 0 0 0 0 0

33 Vinagre branco frasco com bico dosador. Embalagem: frasco 750 ml.Validade vigente de
pelo menos 80% do prazo na data da entrega. FR 700 0 10 10 0 0 0 0 0

53

Frango, conservação congelado apresentação inteiro,  primeira qualidade, apresentação
congelada, embalados individualmente. Embalagem primária em polie�leno atóxico,
transparente, resistente 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.

KG 4.000 0 25 0 0 0 0 0 0

56

Linguiça calabresa fina, ingredientes carne suína, primeira qualidade, apresentação
resfriada. Embalagem em polie�leno atóxico, transparente, resistente, herme�camente
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.

KG 600 0 15 0 0 0 0 0 0

59 Salame unidades com 14g- carne suína, toucinho, sal, lactose, proteína de soro de leite,
vinho �nto, conservador nitrito de sódio, especiarias naturais (pimenta branca, coentro,
noz-moscada e alho), dextrose, estabilizantes pirofosfato tetrassódico e tripolifosfato de

UN 150 0 10 0 0 0 0 0 0
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sódio, an�oxidante ácido ascórbico, corante natural carmim de cochonilha. Não contém
glúten. Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

111
Polpa de fruta concentrada, sabor acerola, 100% fruta, apresentação congelada,
acondicionada em embalagem plás�ca resistente de 1 KG.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

KG 1.500 25 20 30 0 0 0 0 0

112
Polpa de fruta concentrada, sabor cajá,  100% fruta, apresentação congelada,
acondicionada em embalagem plás�ca resistente de 1 KG.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

KG 1.500 25 20 30 0 0 0 0 0

114
Polpa de fruta concentrada, sabor abacaxi,  100% fruta, apresentação congelada,
acondicionada em embalagem plás�ca resistente de 1 KG.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

KG 1.000 25 20 30 0 0 0 0 0

116 Amido de Milho sem glúten. Embalagem: pacote de 1 KG.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega. CX 400 0 20 2 0 0 0 0 0

119
Farinha de quibe, composição grãos de trigo selecionado e moídos, �po cru.
Embalagem: pacote 500 g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da
entrega.

PCT 170 0 5 4 0 0 0 0 0

120

Fécula de mandioca pacotes com 1 kg - mais conhecida por polvilho doce, a fécula de
mandioca pode ser u�lizada em receitas de bolos, biscoitos e pães, além de ser
u�lizada 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.

PCT 1500 0 20 0 0 0 0 0 0

121
Farinha de arroz flocada para preparo de cuscuz, bolos, mingaus e cremes, sem
conservante, 0% de gordura trans. Embalagem: pacote 500 g.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega.

PCT 600 25 325 0 0 0 0 0 0

123 Polvilho doce, �po 1, origem amiláceo mandioca. Embalagem: pacote 1 KG.Validade
vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega. PCT 1500 0 10 0 0 0 0 0 0

124

Amido doce pacotes com 1 kg- conhecido como polvilho doce é usado na culinária de
forma semelhante ao amido de milho (maisena), podendo ser u�lizada como
espessaste (molhos e mingaus) ou subs�tuir 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.

PCT 100 0 10 0 0 0 0 0 0

125 Farinha de trigo especial, produto 100% natural. Embalagem: saco de 50 KG.Validade
vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega. SC 80 0 1 0 0 0 0 0 0

127
Farinha de tapioca, ob�da do processamento de raiz da mandioca, respeitando as boas
prá�cas de fabricação.Embalagem: pacote 1 KG.Validade vigente de pelo menos 80% do
prazo na data da entrega.

PCT 100 25 10 0 0 0 0 0 0

134
Fermento biológico latas com 100 g- fermento básico para processamento ideal para
pães e pizzas e massas e outros produtos alimen�cios. Sem conservantes. Validade
vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

LT 50 0 5 4 0 0 0 0 0

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

LT 50 0 10 0 0 0 0 0 0
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145
Açafrão em pó puro – produto deve ser apresentado com isenção de impurezas e sem
adição de outras matérias-primas para diluir o produto. Embalagem: Pacote 500
g.Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

PCT 60 0 5 5 0 0 0 0 0

162 Leite condensado. Embalagem: caixa 395 g.Validade vigente de pelo menos 80% do
prazo na data da entrega. CX 1.000 0 30 20 0 0 0 0 0

163 Leite de coco industrializado. Embalagem: frasco 500 ml.Validade vigente de pelo
menos 80% do prazo na data da entrega. FR 400 0 10 10 0 0 0 0 0

173 Margarina cremosa de primeira qualidade, com sal. Embalagem: POTE 500 g.Validade
vigente de pelo menos 80% do prazo na data da entrega. POTE 600 10 5 8 0 0 0 0 0

176

Doce de Banana embalado individualmente. Ob�do das partes comes�veis
desintegradas da banana, com açúcar, contendo pec�na, ajustador de pH. Qualidade
igual ou superior a Predilecta®. Embalagem: Embalagem: embalagem de 1 KG com 50
unidades de 20 gramas cada. Validade vigente de pelo menos 80% do prazo na data da
entrega.

KG 300 0 5 0 0 0 0 0 0

182 Sabão líquido neutro, recipiente de plás�co com 500ml, com registro no Ministério da
Saúde. FR 5.300 100 10 200 0 1000 500 400 0

193
Mascara descartáveis caixa com 50 unidades- mascara de proteção de odores ou
contaminações es�lo cirúrgica com elás�co material hipoalérgico pode ser usado com
segurança sem risco de alergia , uso único material descartável, cor branca.

UN 50 200 10 200 50 50 250 100 50

194
Balde plás�co 20l com tampa cor branco – balde plás�co com tampa material resistente
com capacidade de armazenar 20 l, uso industrial no armazenamento de geleias doces
e outros produtos afins.

UN 20 0 10 20 0 10 20 0 0

202

Soja texturizada- muito u�lizada 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 de 400 g. Validade vigente
de pelo menos 80% do prazo na data da entrega.

PCT 10 0 20 10 0 0 0 0 0

216
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
a�vidades , apresentação em rolo 30 metros com dimensões de 30 cm 30 m

RL 20 0 10 50 0 0 0 0 0

217
Papel filme de polie�leno- usado para proteção e conservação e no embrulho de
alimentos como frutas ou outros pratos de material transparente a unidade vem um
rolo de 30 metros dimensões de 28cm x 30m para alimento

RL 60 40 10 50 0 50 0 0 0

 

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Não será admi�da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
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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 pra�cados 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 pra�cado no mercado por
mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado 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
mo�vos 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 re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(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 jus�ficados:

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 par�cipantes, caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
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7.3. O órgão par�cipante 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. CONDIÇÕES 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 quan�ta�vos 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.

.

                                                                                           Araguatins - TO, 08 de fevereiro de 2021

 

Josafá Carvalho Aguiar
Diretor Geral

Representante legal do órgão gerenciador
 
 

W V B VARGAS
WESLEY VILAS BOAS VARGAS

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

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WESLEY VILAS BOAS VARGAS, Usuário
Externo, em 09/02/2021, às 10:24, 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 16/02/2021, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1209402 e o código CRC D0844728.
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