
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO 
RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 039/2018 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO, torna público o resultado 
do processo licitatório Tomada de Preço 001/2018 objetivando a Contratação 
de Empresa para execução de obras e serviços de engenharia para 
Implantação de Pavimentação com calçadas, meio fios e sinalização nas vias 
urbanas do Município de Araguacema-TO, para atender a demanda do 
Município de Araguacema, realizado as 08h00min do dia 31 de julho de 2018, 
onde chegou-se aos seguintes resultados: a empresa MOREMA 
CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 37.408.085/0001-51, situada na Av. Alfredo Nascer, s/nº, QD 
09, Lote 16, CEP: 77.0815-330, Araguaina-TO , foi vencedora do objeto 
licitado totalizando um montante R$ 411.390,98 (Quatrocentos e onze mil, 
trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos). Portanto desde a data 
desta publicação a empresa acima citada devera comparecer no prazo máximo 
de 05 dias para assinatura do Contrato com esta Municipalidade. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA/TO  
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO 
CONTRATADO: MOREMA CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.408.085/0001-51, situada 
na Av. Alfredo Nascer, s/nº, QD 09, Lote 16, CEP: 77.0815-330, Araguaina-
TO OBJETO: objetivando a Contratação de empresa para execução de obras e 
serviços de engenharia para Implantação de Pavimentação com calçadas, 
meio fios e sinalização nas vias urbanas do Município de Araguacema-TO, 
para atender a demanda do Município de Araguacema, realizado as 08h00min 
do dia 31 de Julho de 2018, valor  TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 
411.390,98 (Quatrocentos e onze mil,  trezentos e noventa reais e noventa e 
oito centavos) Prazo para execução da obra 06 (seis) meses, com vigência 
contratual de 12 (doze) meses a partir de sua publicação.DATA ASSINATURA: 
07 de Agosto de 2018. BASE LEGAL: Leis 8.666/93, 123-06 e alterações 
posteriores. 
 
Araguacema, 03 de Agosto de 2018. 
 

Isabella Alves Simas Pereira 
Prefeita 
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