
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO  
RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 041/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial 022/2015, objetivando a Contratação 
de empresa para locação de maquinas copiadoras. Para atender demanda da 
Prefeitura Municipal deste Município, realizado as 17h40min do dia 10 de Abril 
de 2015, onde chegou-se ao seguinte resultado: A empresa PRINTEC 
COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 
08.786.677/0001-09, foi vencedora de todos os item julgado, com valor total de 
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), Portanto desde a data desta publicação a 
empresa acima citada deverá comparecer no prazo máximo de 05 dias para 
assinatura do contrato com esta municipalidade. 
 
PROCESSO Nº 046/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial 025/2015, objetivando a Locação de 
veiculo tipo Kombi, para o transporte de alunos da Creche Municipal, realizado 
as 11h00min do dia 10 de Abril de 2015, onde chegou-se ao seguinte 
resultado: A pessoa SIDNEY CRUZ SOUSA, inscrito no CPF Nº 612.585.391-
87, ofertou lance mensal para único item julgado com o valor totalizando R$: 
20.000,00 (vinte mil reais), Portanto desde a data desta publicação pessoa 
acima citada deverá comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura 
do contrato com esta municipalidade. 
 
PROCESSO Nº 042/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial 023/2015, objetivando a Aquisição de 
Gêneros Alimentícios Perecíveis. Para atender demanda da Prefeitura 
Municipal de Araguacema, realizado as 09h00min do dia 10 de Abril de 2015, 
onde chegou-se ao seguintes resultados: A empresa MAURILENO COSTA 
LIMA ME, inscrita no CNPJ nº 11.563.594/0001-65, foi vencedora dos os item 
julgado, com valor total de R$: 247.595,00 (Duzentos e quarenta e sete mil 
quinhentos e noventa e cinco reais) os item 01 e 35 foi declarado deserto, 
foram declarado deserto, Portanto desde a data desta publicação a empresa 
acima citada deverá comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura 
da Ata de Registro de Preços com esta municipalidade. 
 
PROCESSO Nº 043/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial 024/2015, objetivando a Prestação 
de, na Rede De Internet, para atender a demanda Prefeitura Municipal de 
Araguacema-TO, realizado as 16h30min do dia 10 de Abril de 2015, onde 
chegou-se ao seguintes resultados: JONATAS LIMA DOS SANTOS inscrito no 
CPF Nº 031.570.111-03, que foi vencedor do item, julgado ofertou o lance 
totalizando R$: 16.000,00 (Dezesseis mil reais), e JULIA MAYRA DIAS 
PEREIRA inscrito no CPF Nº 029.290.601-31, que foi vencedor do item, 
julgado ofertou o lance totalizando R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), 
Portanto desde a data desta publicação as pessoas acima citada deverá 
comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura do contrato com esta 
municipalidade. 

ARAGUACEMA-TO, 20 de Abril de 2015. 
 

Rafael Nogueira Leite 
Pregoeiro 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO  

EXTRATO DE CONTRATO 
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 

 
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL torna público o resultado do 
CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão Presencial 022/2015. 
OBJETO: objetivando a Contratação de empresa para locação de maquinas 
copiadoras.CONTRATADO: A empresa PRINTEC COMERCIO E SERVIÇO 
DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.786.677/0001-09, foi 
vencedora de todos os item julgado, com valor total de R$ 22.000,00 (vinte e 
dois mil reais).VIGÊNCIA: 08(oito) Meses, a partir de sua Publicação. 
BASE LEGAL:Com base na lei 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto nº 
3.555 de 08 de Agosto de 2000. 
 
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL torna público o resultado do 
CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão Presencial 025/2015. 
OBJETO: Locação de veiculo tipo Kombi, para o transporte dos alunos da 
Creche Municipal.CONTRATADO: SIDNEY CRUZ SOUSA, inscrito no CPF Nº 
612.585.391-87, ofertou lance mensal para único item julgado com o valor 
totalizando R$: 20.000,00 (vinte mil reais).VIGÊNCIA: 07 (sete) Meses, a partir 
de sua Publicação.BASE LEGAL: Com base na lei 10.520, de 17 de Julho de 
2002; Decreto nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000. 
 
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL torna público o resultado do 
CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão Presencial 023/2015. 
OBJETO: objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis. Para 
atender demanda da Prefeitura Municipal de Araguacema-
TO.CONTRATADO:), A empresa MAURILENO COSTA LIMA ME, inscrita no 
CNPJ nº 11.563.594/0001-65, foi vencedora dos os item julgado, com valor 
total de R$: 247.595,00 (Duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa 
e cinco reais).VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses, a partir de sua Publicação. 
BASE LEGAL: Com base na lei 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto nº 
3.555 de 08 de Agosto de 2000. 
 
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL torna público o resultado do 
CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão Presencial 024/2015. 
OBJETO: Prestação de, na Rede De Internet, para atender a demanda 
Prefeitura Municipal de Araguacema-TO.CONTRATADOS: JONATAS LIMA 
DOS SANTOS inscrito no CPF Nº 031.570.111-03, que foi vencedor do item, 
julgado ofertou o lance totalizando R$: 16.000,00 (Dezesseis mil reais), e 
JULIA MAYRA DIAS PEREIRA inscrito no CPF Nº 029.290.601-31, que foi 
vencedor do item, julgado ofertou o lance totalizando R$ 10.800,00 (dez mil e 
oitocentos reais).VIGÊNCIA: 08 (oito) Meses, a partir de sua Publicação. 
BASE LEGAL: Com base na lei 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto nº 
3.555 de 08 de Agosto de 2000. 
ARAGUACEMA, 20 de Abril de 2015. 

 
Isabella Alves Simas Pereira 

Prefeita 


