
 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 076/2021 – RESULTADO  
 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epigrafe, cujo objeto é 

“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, 

MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagraram-se 

vencedoras as empresas  ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA (CNPJ 36.136.393/0001-02), com o 

valor total de R$ 25.164,00 (vinte e cinco mil e cento e sessenta e quatro reais); CONSTRUFER 

MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA (CNPJ 37.853.101/0001-15), com 

o valor total de R$ 85.702,26 (oitenta e cinco mil e setecentos e dois reais e vinte e seis centavos); 

STAR PRIME LTDA -ME (CNPJ 31.395.164/0001-99), com o valor total de R$ R$ 88.964,92 

(oitenta e oito mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos); COMERCIAL 

SPONCHIADO (CNPJ 13.338.681/0001-44), com o valor total de R$ 7.216,51 (sete mil e duzentos e 

dezesseis reais e cinquenta e um centavos); MULTUS COMERCIAL LTDA EPP (CNPJ 

24.753.864/0001-42), com o valor total de R$ 69.879,20 (sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e 

nove reais e vinte centavos); BIDDEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 36.181.473/0001-80), com o 

valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); NORTHWEST MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.247.494/0001-13), com o valor total de R$ 49.342,00 (quarenta e 

nove mil e trezentos e quarenta e dois reais); A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO ME (CNPJ 29.567.496/0001-61), com o valor total de R$ 30.706,50 (trinta mil e 

setecentos e seis reais e cinquenta centavos); 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO EIRELLI 

(CNPJ 29.516.527/0001-55), com o valor total de R$ 29.985,00 (vinte e nove mil e novecentos e 

oitenta e cinco reais);  CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 08.887.033/0001-

07), com o valor total de R$ 518.924,86 (quinhentos e dezoito mil e novecentos e vinte e quatro reais e 

oitenta e seis centavos); com o valor total geral de R$ 947.885,25 (novecentos e quarenta e sete mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Deu deserto o item do lote 51. Na fase de 

habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta 

decisão.  

Peixoto de Azevedo-MT, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

THIAGO PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro 
 

 

 


