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ESTADO DO TOCANTINS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

 
O Município de Bom Jesus do Tocantins, por meio do Fundo 
de Saúde, torna público o cancelamento do ato de 
homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2021, o qual tem por 
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de veículo de transporte sanitário (com acessibilidade – 1 
cadeirante) com a seguinte descrição: Van teto alto, com 
capacidade para transportar no mínimo 20 passageiros, mais 
o motorista e com motor à diesel de potência mínima de 130 
CV. Produto similar a VAN Sprinter 516 (20+1) da Mercedes 
Benz. Entrega na cidade de Bom Jesus do Tocantins/TO,  em 
atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Bom Jesus do Tocantins/TO, conforme proposta n° 
12502.305000/1200-05 do Ministério da Saúde. Em desfavor 
da empresa P G AGUIAR VIEIRA, CNPJ: 27.967.465/0001-72, 
vencedora do item 1, por pedido de desistência. A mesma 
alegou que cometeu um equivoco ao participar da rodada de 
lances, uma vez que não teriam como entregar o veículo no 
valor proposto.  
 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 22 de julho de 2021.  
 

Rui Moura Gonçalves 
Gestor do Fundo de Saúde 

 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

 

Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de veículo de transporte sanitário (com acessibilidade – 1 
cadeirante) com a seguinte descrição: Van teto alto, com 
capacidade para transportar no mínimo 20 passageiros, mais 
o motorista e com motor à diesel de potência mínima de 130 
CV. Produto similar a VAN Sprinter 516 (20+1) da Mercedes 
Benz. Entrega na cidade de Bom Jesus do Tocantins/TO,  em 
atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Bom Jesus do Tocantins/TO, conforme proposta n° 
12502.305000/1200-05 do Ministério da Saúde. 
 
Consoante decisão do Gestor do Fundo de Saúde de Bom 
Jesus do Tocantins, cancela-se a adjudicação do item 1, em 
desfavor da empresa da empresa P G AGUIAR VIEIRA, CNPJ: 
27.967.465/0001-72, por pedido de desistência. A mesma 
alegou que cometeu um equivoco ao participar da rodada de 
lances, uma vez que não teriam como entregar o veículo no 
valor proposto.  
 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 22 de julho de 2021.  

 
Renato Lopes Vasconcelos 

Pregoeiro 
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