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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

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Chamada Pública n.º 01/2020 
Processo n.º 23235.016862/2020-58

O Senhor, Josafá Carvalho Aguiar, Diretor-geral do Campus Aragua�ns, do IFTO, no uso de
suas atribuições legais, nos termos da Lei no 8.666/93, acata o resultado da licitação
realizada sob a modalidade Chamada Pública n.º 01/2020, processada nos autos n.º
23235.016862/2020-58, cujo objeto é a aquisição de alimentos de agricultores familiares e
demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n.º 11.326, de 2006, para o
atendimento ao PNAE, e decide HOMOLOGAR o presente procedimento, uma vez que,
considerando os termos de julgamento apresentados no presente processo, e que tudo
transcorreu de acordo com o que prescreve as normas legais vigentes.

E tendo em vista a instrução processual, decide ADJUDICAR o item número 10 e 12 do
certame ao fornecedor individual, não organizado em grupo:  Flávio Nascimento Leite CPF:
780.139.903-87, DAP: SWD0780139093870409181142, pelo valor total de R$ R$ 4.700,00
(Quatro mil e setecentos reais) , conforme ata de julgamento de proposta disponível no
processo, de acordo com os critérios divulgados em edital.

E tendo em vista a instrução processual, decide ADJUDICAR o item número 14 do certame
ao fornecedor individual, não organizado em grupo:  Raí Barbosa Lopes  CPF: 043.870.441-
01, DAP: SDW0043870441011907191143, pelo valor total de R$ R$ 19.838,00 (Dezenove mil
e oitocentos e trinta e oito reais) , conforme ata de julgamento de proposta disponível no
processo, de acordo com os critérios divulgados em edital.

 

Lavra-se os termos de contrato e no�fique-se as adjudicadas para sua assinatura nos termos
do Edital de Chamada Pública n.º 01/2020.

Araguaína, 04 de dezembro de 2020

JOSAFÁ CARVALHO AGUIAR
Diretora-geral

Documento assinado eletronicamente por Josafa Carvalho Aguiar, Diretor-Geral,
em 04/12/2020, às 11:19, 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 1158771 e o código CRC A5204331.

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
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