
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 001/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº001/2016, aquisição 
de computadores e impressoras, Para atender demanda do Fundo Municipal 
de Saúde, realizado as 08h30min do dia 25 de Fevereiro de 2016, onde 
chegou-se ao seguintes resultados as empresas LUMINATA DISTRIBUIDORA 
–EIRELI-ME, inscrita no CNPJ N° 17.930.584/0001-05 foi vencedora do item 02 
totalizando um valor total de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) e a 
empresa G.R DOS SANTOS JUNIOR COMERCIAL-ME inscrito no CNP Nº 
15.140.040/0001-06, foi vencedora do item 01 totalizando o valor total de R$ 
8.992,50 ( oito mil novecentos e  noventa e dois reais e cinqüenta 
centavos)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 preço, com esta municipalidade. 
  
PROCESSO Nº 002/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº002/2016, aquisição 
de materiais / equipamentos hospitalares e odontológicos, para atender a 
demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município, realizado as 
09h30min do dia 25 de Fevereiro de 2016, onde chegou-se ao seguintes 
resultados a empresa PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00.545.222/0001-90 foi 
vencedora dos item, 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-14-16-19-31-32-34-35-
38-40-41-43-47, totalizando um valor total de  R$  229.524,02  (Duzentos e 
vinte e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dois centavos) 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 preço, com 
esta municipalidade. 
 
PROCESSO Nº 003/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº003/2016, Aquisição 
de Moveis e Eletrodoméstico e Eletroeletrônico, para o Fundo Municipal de 
Saúde realizado as 10hs30min, do dia 25 de Fevereiro de 2016, onde chegou-
se ao seguinte resultado: as empresas G.R DOS SANTOS JUNIOR 
COMERCIAL-ME inscrito no CNP Nº 15.140.040/0001-06, foi vencedora dos 
Item, totalizando um valor  R$ 10.347,00 (dez mil trezentos e quarenta e sete 
mil reais) a empresa LUMINATA DISTRIBUIDORA –EIRELI-ME, inscrita no 
CNPJ N° 17.930.584/0001-05, foi vencedora dos item  totalizando um valor R$ 
8.570,00 (Oito mil quinhentos e setenta reais) a empresa MANTOVANI 
ESCRITORIO EIRELI-ME, inscrito no CNPJ N° 02.994.052/0001-56 foi 
vencedora dos item  totalizando um valor R$ 10.412,00 (Dez mil quatrocentos e 
doze reais) e a empresa LABRE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, inscrita no CNP Nº 08.785.443/0001-47 foi 
vencedora dos item  totalizando um valor R$ 10.990,98 (Dez mil e novecentos 
e noventa reais e noventa e oito centavos)Portanto desde a data desta 
publicação pessoa acima citada deverá comparecer no prazo máximo de 05 
dias para assinatura da Ata de registro de Preço, com esta municipalidade. 
 
 
 
 
 



 
PROCESSO Nº 004/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº004/2016, 
aquisições de ar condicionado e ventilador, para atender a demanda o Fundo 
Municipal de Saúde realizado as 11hs30min, do dia 25 de Fevereiro de 2016, 
onde chegou-se ao seguinte resultado: as empresas, G.R DOS SANTOS 
JUNIOR COMERCIAL-ME inscrito no CNP Nº 15.140.040/0001-06, foi 
vencedora dos item totalizando um valor total de R$ 37.012,50 ( Trinta e sete 
mil doze reais e cinqüenta centavos) e a empresa LUMINATA 
DISTRIBUIDORA –EIRELI-ME, inscrita no CNPJ N° 17.930.584/0001-05, foi 
vencedora dos item totalizando um valor total de R$ 550,00 (Quinhentos e 
cinqüenta reais) Portanto desde a data desta publicação pessoa acima citada 
deverá comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura da Ata de 
registro de Preço, com esta municipalidade. 
 
PROCESSO Nº 005/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº005/2016, 
aquisições material de expediente, para atender a demanda o Fundo Municipal 
de Saúde realizado as 12hs30min, do dia 25 de Fevereiro de 2016, onde 
chegou-se ao seguinte resultado: as empresas, PONTUAL DISTRIBUIDORA 
EIRELI–EPP, inscrita no CNPJ Nº 09.097.727/0001-03, foi vencedora dos item 
totalizando o valor R$ 116.951,00 (cento e dezesseis mil e novecentos e 
cinqüenta e um reais) a empresa PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ Nº 15.127.478/0001-58, foi vencedora dos item totalizando valor R$ 
100.776,00 (Cem mil setecentos e setenta e seis reais)   e a empresa JM 
SILVA PAPELARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 17.158.968/0001-43, foi 
vencedora dos item totalizando valor R$ 152.441,00 (cento e cinqüenta e dois 
mil reais) Portanto desde a data desta publicação pessoa acima citada deverá 
comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura da Ata de registro de 
Preço, com esta municipalidade. 

 
PROCESSO Nº 006/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial nº 006/2016, Aquisição de 
01 (um) veiculo pickup cabine dupla 4x4, zero quilômetro, para atender a 
demanda do Fundo Municipal de Saúde de Araguacema –TO, realizado as 
14hs00min, do dia 25 de Fevereiro de 2016, onde chegou-se ao seguinte 
resultado: a empresa, MARCA MOTORS VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 
04.724.715/0001-48, foi vencedora do item totalizando o valor total de R$ 
116.000,00 (Cento e dezesseis 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 007/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº 007/2016, aquisição 
de combustíveis e Óleos Lubrificantes, com fornecimento na Cidade de 
Araguacema, para atender demanda do Fundo Municipal de Saúde, realizado 
as 18hs00min, do dia 25 de Fevereiro de 2016, onde chegou-se ao seguinte 
resultado: a empresa,  VALDIR AMARAL & CIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 
nº 03.925.258/0001-97, foi vencedora do item totalizando um valor total de R$ 
574.510,00 ( Quinhentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dez reais), 
Portanto desde a data desta publicação pessoa acima citada deverá 
comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura da Ata de registro de 
Preço, com esta municipalidade. 
 
PROCESSO Nº 008/2016 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO torna público o 
resultado do processo licitatório Pregão Presencial nº 008/2016, a Prestação 
de Serviços Profissionais de Odontologia, para atender a demanda do Fundo 
Municipal de Saúde Araguacema, realizado as 08hs30min, do dia 24 de 
Fevereiro de 2016, onde a mesma foi declarada DESERTA. 
 
Araguacema, 03 de Março de 2016 
 

Rafael  Nogueira Leite 
Pregoeiro 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE CONTRATO 

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 
 

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao 
processo licitatório Pregão Presencial nº001/2016. 
OBJETO: Aquisição de computadores e impressoras 
CONTRATADOS: LUMINATA DISTRIBUIDORA –EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 
N° 17.930.584/0001-05 foi vencedora do item 02 totalizando um valor total de 
R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) e a empresa G.R DOS SANTOS 
JUNIOR COMERCIAL-ME inscrito no CNP Nº 15.140.040/0001-06, foi 
vencedora do item 01 totalizando o valor total de R$ 8.992,50 ( oito mil 
novecentos e  noventa e dois reais e cinqüenta centavos) , 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: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao 
processo licitatório Pregão Presencial nº002/2016. 
OBJETO: aquisição de materiais / equipamentos hospitalares e odontológicos, 
para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município 
CONTRATADO: PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00.545.222/0001-90 foi vencedora 
dos item,  totalizando um valor total de  R$  229.524,02  (Duzentos e vinte e 
nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dois centavos) 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: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao 
processo licitatório Pregão Presencial nº 003/2016. 
OBJETO: Aquisição de Moveis e Eletrodoméstico e Eletroeletrônico 
CONTRATADOS: G.R DOS SANTOS JUNIOR COMERCIAL-ME inscrito no 
CNP Nº 15.140.040/0001-06, foi vencedora dos Item, totalizando um valor  R$ 
10.347,00 (dez mil trezentos e quarenta e sete mil reais) a empresa LUMINATA 
DISTRIBUIDORA –EIRELI-ME, inscrita no CNPJ N° 17.930.584/0001-05, foi 
vencedora dos item  totalizando um valor R$ 8.570,00 (Oito mil quinhentos e 
setenta reais) a empresa MANTOVANI ESCRITORIO EIRELI-ME, inscrito no 
CNPJ N° 02.994.052/0001-56 foi vencedora dos item  totalizando um valor R$ 
10.412,00 (Dez mil quatrocentos e doze reais) e a empresa LABRE 
DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, inscrita no 
CNP Nº 08.785.443/0001-47 foi vencedora dos item  totalizando um valor R$ 
10.990,98 (Dez mil e novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos) , 
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: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao 
processo licitatório Pregão Presencial nº004/2016. 
OBJETO: aquisições de ar condicionado e ventilador 
CONTRATADOS: G.R DOS SANTOS JUNIOR COMERCIAL-ME inscrito no 
CNP Nº 15.140.040/0001-06, foi vencedora dos item totalizando um valor total 
de R$ 37.012,50 ( Trinta e sete mil doze reais e cinqüenta centavos) e a 
empresa LUMINATA DISTRIBUIDORA –EIRELI-ME, inscrita no CNPJ N° 
17.930.584/0001-05, foi vencedora dos item totalizando um valor total de R$ 
550,00 (Quinhentos e cinqüenta 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: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao 
processo licitatório Pregão Presencial nº 005/2016. 
OBJETO: Aquisição de material de expediente 
CONTRATADOS: PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI–EPP, inscrita no CNPJ 
Nº 09.097.727/0001-03, foi vencedora dos item totalizando o valor R$ 
116.951,00 (cento e dezesseis mil e novecentos e cinqüenta e um reais) a 
empresa PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ Nº 
15.127.478/0001-58, foi vencedora dos item totalizando valor R$ 100.776,00 
(Cem mil setecentos e setenta e seis reais)   e a empresa JM SILVA 
PAPELARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 17.158.968/0001-43, foi 
vencedora dos item totalizando valor R$ 152.441,00 (cento e cinqüenta e dois 
mil 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: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato de CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão 
Presencial nº006/2016. 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veiculo pickup cabine dupla 4x4, zero 
quilômetro. 
CONTRATADO: MARCA MOTORS VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 
04.724.715/0001-48, foi vencedora do item totalizando o valor total de R$ 
116.000,00 (Cento e dezesseis Mil 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: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao 
processo licitatório Pregão Presencial nº 007/2016. 
OBJETO: aquisição de combustíveis e Óleos Lubrificantes, com fornecimento 
na Cidade de Araguacema-TO. 
CONTRATADO: VALDIR AMARAL & CIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 
03.925.258/0001-97, foi vencedora do item totalizando um valor total de R$ 
574.510,00 (Quinhentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dez 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. 
 
Araguacema, 03 de Março de 2016. 
 
 

Leila Ferreira de Souza Soares 
Gestora do Fundo 


