
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUACEMA/TO 

RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº084/2021, torna público o resultado do processo licitatório 
Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021, tipo Menor Preço Por Item Objetivando: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo modelo 
furgão ou upick-up,adaptado para ambulância do tipo“a”–simples remoção, 
0(zero)km, ano/fabr.:2020/2021, através recursos emenda parlamentar nº 
010410.00242/2020 do programa de apoio á manutenção dos serviços de mac. 
ambulatorial e hospitalar na rede Municipal para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de Araguacema (TO),  realizado no dia 18 de 
Novembro de 2021 as 09hs 00min, onde chegou-se ao seguintes resultados a 
empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº20.351.700/0001-38, Rod br 101 sul, s/nº km 86 2, CEP: 
54.335-000, Bairro Prazeres, Jaboatao dos Guararapes-PE. Foi vencedora do 
item julgado totalizando R$ 118.000,00(Cento e dezoito mil reais), Portanto 
desde a data desta publicação a empresa acima citada deverá comparecer no 
prazo máximo de 05 dias para assinatura da Ata de Registro/Contrato, com o 
Fundo Municipal de Saúde. 
 

Rafael Nogueira Leite 
Pregoeiro 

 
 

EXTRATO CONTRATO 
CONTRATANTE:O FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE ARAGUACEMA-TO, 
torna público o extrato de CONTRATO: referente ao processo licitatório Pregão 
Eletrônico nº 003/2021.OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de 01 (um) veículo modelo furgão ou pick-up, adaptado para 
ambulância do tipo“a”–simples remoção, 0(zero)km, ano/fabr.:2020/2021, 
através recursos emenda parlamentar nº 010410.00242/2020 do programa de 
apoio á manutenção dos serviços de mac. ambulatorial e hospitalar na rede 
Municipal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Araguacema (TO), CONTRATADO: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE 
MONTAGENS MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº20.351.700/0001-38, Rod 
br 101 sul, s/nº km 86 2, CEP: 54.335-000, bairro prazeres, Jaboatão dos 
Guararapes-PE, totalizando R$ 118.000,00 (Cento e dezoito mil reais) 
VIGÊNCIA: 12(doze) Meses, a partir da Assinatura do Contrato BASE LEGAL: 
Com base na lei 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto nº 3.555 de 08 de 
Agosto de 2000. 

Jussara Batista Moraes Meneses 
Gestora do Fundo 
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