
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA-TO 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSONº 087/2021 
PROCESSONº 088/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, torna público para conhecimento de todos que a 
licitação Tomada de Preços nº 001/2021 objeto: Contratação de empresa especializada no 
ramo de construção civil para a conclusão da reforma do ginásio, do estádio e construção do 
alojamento,atravésReferente ao Convenio nº 843535. Operação nº 1.037.824-62/2017   e 
Tomada de Preços 002/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de 
construção civil para a conclusão do centro de Referência Assistência Social-
CRAS,Referente ao Convenio nº 854091/2017. Operação nº 1.044.093-55/2017, previsto 
para serem realizados nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, conforme publicação no 
diário oficial eletrônico do município nº 005 do dia 08/11/2021 e Diário Oficial da União –
seção 3 nº 209 do dia 08/11/2021,Foram SUSPENSAS em razão da ausência do Presidente 
da CPL Sr. José Thadeu Andrade Neto, matrícula nº 929, teve que se deslocar da cidade de 
Araguacema/TO, por motivos de saúde. Sanadas a questão da ausência do Presidente da 
CPL, será republicada nos mesmos veículos de comunicação anteriormente divulgados o 
edital e o prazo serão recontado nos termos do Art.21, §4º da Lei 8.666/93. 

Araguacema-TO, 24 de Novembro de 2021. 

 
 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, torna público para conhecimento dos 
interessados aviso de republicação de licitação sob as modalidadesTomada de Preços nº 
001/2021, dia 13 de Dezembro de 2021 às 08h30min, tipo Menor Preço Global, Regime de 
Execução empreitada por preço Global cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
no ramo de construção civil para a conclusão da reforma do ginásio, do estádio e construção 
do alojamento,atravésReferente ao Convenio nº 843535. Operação nº 1.037.824-62/2017 e 
Tomada de Preços nº 002/2021, dia 14 de Dezembro de 2021 às 08h30min, tipo Menor 
Preço Global, Regime de Execução empreitada por preço Global cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada no ramo de construção civil para a conclusão do centro de 
Referência Assistência Social-CRAS,Referente ao Convenio nº 854091/2017. Operação nº 
1.044.093-55/2017. As informações complementares sobre esta licitação, edital e seus 
anexos poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e 
das 14:00 horas ás 18:00 horas de segunda à sexta-feira na praça gentil veras - centro ou 
pelo site: www.araguacemato.gove.br ou por email:licitação.araguacemato@gmail.com 
 
Araguacema-TO, 24 de Novembro de 2021. 

 
Marcus Vinicius Moraes Martins 

Prefeito Municipal 
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