
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO 
RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

PROCESSO Nº 019/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº007/2016, Aquisições de 
Gêneros Alimentícios da Merenda Escolar, para atender a demanda das 
Escolas e creche do município de Araguacema-TO, realizado as 08h00min do 
dia 21 de Março de 2016, onde chegou-se ao seguintes resultados as 
empresas A Empresa LAURO PEREIRA DA CRUZ - ME, inscrita no CNPJ nº 
38.141.438/0001-62, que foi vencedora dos os itens, julgados, totalizando 
VALOR TOTAL R$ 220.572,75 (Duzentos e vinte mil quinhentos e setenta e 
dois e setenta e cinco 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 020/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº008/2016, Aquisição de 
Material de limpeza e higienização, para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Araguacema-TO, realizado as 10h30min do dia 21 de Março de 
2016, onde chegou-se ao seguintes resultados a empresa  A Empresa LAURO 
PEREIRA DA CRUZ - ME, inscrita no CNPJ nº 38.141.438/0001-62, que foi 
vencedora dos os itens, julgados totalizando VALOR TOTAL 112.675,50 (Cento 
e Doze mil seiscentos e setenta e cinco 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 021/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº009/2016, Aquisições de 
Gêneros Alimentícios, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Araguacema-TO, realizado as 12hs30min, do dia 22 de Março de 2016, onde 
chegou-se ao seguinte resultado: A Empresa LAURO PEREIRA DA CRUZ - 
ME, inscrita no CNPJ nº 38.141.438/0001-62, que foi vencedora dos os itens, 
julgados, totalizando VALOR TOTAL R$ 162.850,00 (Cento e sessenta e dois 
mil oitocentos e cinquenta 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 020/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA, torna público o resultado do 
processo licitatório Pregão Presencial nº010/2016, Contratação de Empresa 
para Locação de impressoras e Maquinas Copiadoras, para atender a 
demanda da Prefeitura Municipal de Araguacema-TO realizado as 14hs30min, 
do dia 21 de Março de 2016, 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 dos item julgados totalizando, R$ 
27.000,00 (vinte e sete 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 023/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial nº 011/2016, locação de veículo tipo 
pick up 4x4, para atender ao Gabinete da Prefeita. para atender demanda do 
Gabinete da Prefeita, realizado as 16hs45min, do dia 21 de Março de 2016, 
onde chegou-se ao seguinte resultado: SOLANGELA FAÇANHA 
WANDERLEY, inscrito no CPF nº 126.397.611-53, residente na RUA BRASIL 
RAMOS CAIADO,0, QD., LT.. VILA SÃO FRANCISCO,JUSSARA-GO, foi 
vencedora dos item totalizando R$ 73.366,83 (Setenta Mil trezentos e sessenta 
e seis reais e oitenta e três centavos). 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 024/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial nº 012/2016, prestação de serviços 
com locação de 01 (um) caminhão compactador de lixo, para atender demanda 
da Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, realizado as 17hs30min, do dia 21 
de Março de 2016, onde chegou-se ao seguinte resultado: SOLANGELA 
FAÇANHA WANDERLEY, inscrito no CPF nº 126.397.611-53, residente na 
RUA BRASIL RAMOS CAIADO,0, QD., LT.. VILA SÃO FRANCISCO, 
JUSSARA-GO , foi vencedora do item totalizando o valor total de R$ 
109.546,74 (cento e nove mil  quinhentos e quarenta e seis  reais e setenta e 
quatro centavos) 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 025/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial nº 013/2016, Locação mensal de 
veículo utilitário, tipo Kombi, com capacidade de no mínimo 09 (nove) 
ocupantes,, para atender demanda da Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, 
realizado as 18hs30min, do dia 21 de Março de 2016, onde chegou-se ao 
seguinte resultado: SIDNEY CRUZ SOUSA, inscrito no CPF Nº 612.585.391-
87, residente na Rua 28 de julho, centro de Araguacema-TO, foi vencedor do 
item 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 026/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO torna público o resultado 
do processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2016, Contratação de 
empresa/pessoa física para prestação de serviços de locação de veículos para 
o transporte Escolar, para atender demanda da Prefeitura Municipal de 
Araguacema-TO, realizado as 08hs00min, do dia 22 de Março de 2016, onde 
chegou-se ao seguinte resultado a mesma foi declarada DESERTA 

Araguacema, 30 de março de 2016. 

 
Rafael Nogueira Leite 

Pregoeiro 



 
REFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO  

EXTRATO DE CONTRATO 
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 

 
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO torna 
público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao processo 
licitatório Pregão Presencial SRP nº007/2016. 
OBJETO: Aquisições de Gêneros Alimentícios da Merenda Escolar, para 
atender a demanda das Escolas e creche do município de Araguacema-
TO,CONTRATADOS: A Empresa LAURO PEREIRA DA CRUZ - ME, inscrita 
no CNPJ nº 38.141.438/0001-62, que foi vencedora dos os itens, julgados, 
totalizando VALOR TOTAL R$ 220.572,75 (Duzentos e vinte mil quinhentos 
e setenta e dois e setenta e cinco 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: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO torna 
público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao processo 
licitatório Pregão Presencial SRP nº008/2016.OBJETO: Aquisição de Material 
de limpeza e higienização, para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Araguacema-TO CONTRATADO: A Empresa LAURO 
PEREIRA DA CRUZ - ME, inscrita no CNPJ nº 38.141.438/0001-62, que foi 
vencedora dos os itens, julgados totalizando VALOR TOTAL 112.675,50 
(Cento e Doze mil seiscentos e setenta e cinco 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: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna 
público o extrato de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, referente ao processo 
licitatório Pregão Presencial SRP nº009/2016. 
OBJETO: Aquisições de Gêneros Alimentícios, para atender a demanda 
da Prefeitura Municipal de Araguacema-TO,CONTRATADO: A Empresa 
LAURO PEREIRA DA CRUZ - ME, inscrita no CNPJ nº 38.141.438/0001-62, 
que foi vencedora dos os itens, julgados, totalizando VALOR TOTAL R$ 
162.850,00 (Cento e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta 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 DE ARAGUACEMA-TO torna 
público o extrato de CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão 
Presencial nº010/2016. 
OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de impressoras e Maquinas 
Copiadoras, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Araguacema-
TO.CONTRATADO: A empresa PRINTEC COMERCIO E SERVIÇO DE 
INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.786.677/0001-09, foi 
vencedora dos item julgados totalizando, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)    
VIGÊNCIA: 09(nove) 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 DE ARAGUACEMA-TO torna 
público o extrato de CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão 
Presencial nº011/2016. 
OBJETO: Locação de veículo tipo pick up 4x4, para atender ao Gabinete da 
Prefeita. para atender demanda do Gabinete da Prefeita CONTRATADO: 
SOLANGELA FAÇANHA WANDERLEY, inscrito no CPF nº 126.397.611-53, 
residente na RUA BRASIL RAMOS CAIADO,0, QD., LT.. VILA SÃO 
FRANCISCO,JUSSARA-GO, foi vencedora dos item totalizando R$ 73.366,83 
(Setenta Mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos). 
VIGÊNCIA: 09(nove) 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 DE ARAGUACEMA-TO, torna 
público o extrato de CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão 
Presencial nº012/2016. 
OBJETO: Prestação de serviços com locação de 01 (um) caminhão 
compactador de lixo, para atender demanda da Prefeitura Municipal de 
Araguacema-TO CONTRATADO: SOLANGELA FAÇANHA WANDERLEY, 
inscrito no CPF nº 126.397.611-53, residente na RUA BRASIL RAMOS 
CAIADO,0, QD., LT.. VILA SÃO FRANCISCO, JUSSARA-GO , foi vencedora 
do item totalizando o valor total de R$ 109.546,74 (cento e nove mil  quinhentos 
e quarenta e seis  reais e setenta e quatro centavos)  VIGÊNCIA: 09(nove) 
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 DE ARAGUACEMA-TO, torna 
público o extrato de CONTRATO, referente ao processo licitatório Pregão 
Presencial nº013/2016. 
OBJETO: Locação mensal de veículo utilitário, tipo Kombi, com capacidade de 
no mínimo 09 (nove) ocupantes, para atender demanda da Prefeitura Municipal 
de Araguacema-TO CONTRATADO: SIDNEY CRUZ SOUSA, inscrito no CPF 
Nº 612.585.391-87, residente na Rua 28 de julho, centro de Araguacema-TO, 
foi vencedor do item totalizando R$ 20.000,00 (vinte 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. 

Araguacema, 30 de março de 2016. 
 

Isabella Alves Simas Pereira 
Prefeita 


