
 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA/TO 

RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 092/2021, torna público o resultado do processo licitatório Pregão 
Eletrônico SRP nº 004/2021, tipo Menor Preço Por Item Objetivando: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, modelo 2021/2022,cabine 
dupla, quatro portas, motorização mínima de 1.4 câmbio manual, zero km, 05 lugares , tipo 
de combustível flex, com no mínimo 02 air bags, ar-condicionado, freios abs, vidros 
elétricos dianteiros, direção hidráulica ou elétrica,atravésdo Termo de Convênio nº 
30.550.000035/2021, Processo nº 2021/30551/000190 da  Secretaria de Estado da Saúde-
SES/TO, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no dia 07/12/2021 às 
09h foi declarada DESERTA, que pelo não comparecimento de nenhum interessado em 
participar do certame, será publicado a repetição da Licitação. 

Rafael Nogueira Leite 
Pregoeiro 

 
 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, através da Comissão 
Permanente de Licitação, O Pregoeiro torna público a republicação de abertura do Pregão 
Eletrônico nº 004/2021cujo objeto:Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
01 (um) veículo tipo pick-up, modelo 2021/2022,cabine dupla, quatro portas, motorização 
mínima de 1.4 câmbio manual, zero km, 05 lugares , tipo de combustível flex, com no 
mínimo 02 air bags, ar-condicionado, freios abs, vidros elétricos dianteiros, direção 
hidráulica ou elétrica,atravésdo Termo de Convênio nº 30.550.000035/2021, Processo nº 
2021/30551/000190 da  Secretaria de Estado da Saúde-SES/TO, O mesmo ocorrerá na 
Bolsa de Licitações e Leilões - BLL:  site: www.bll.org.br.com início do recebimento das 
propostas: das 14h30min do dia 13 de Dezembro de 2021, às 08h30min do dia 27 de 
Dezembro de 2021,início da sessão de disputa de preços: às 09h00min do dia 27 de 
Dezembrode 2021, horário de Brasília, o edital e seus anexos se encontra na sede da 
licitação, e nos sites: www.bll.org.br; http://www.araguacema.to.gov.br 
 

Rafael Nogueira Leite 
Pregoeiro 
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