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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Processo n° 581/2021 - Dispensa n° 008/2021. 
Contrato nº. 018/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na Avenida 
Tocantins, n° 21, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins, CEP: 77.714-00. 
Contratada: Rio Sono Comunicação e Marketing Ltda – ME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 10.546.626/0001-51, estabelecida 
na Rua da Liberdade, n° 1.278, Setor Bela Vista I, Pedro 
Afonso, estado do Tocantins. 
Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de divulgação institucional das ações, eventos e 
programações do município de Bom Jesus do Tocantins/TO, 
em jornal impresso e site www.centronortenoticias.com.br. 
Valor: R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais). 
Vigência: 07 (sete) meses, contados da data de assinatura. 
 
Data de assinatura: 20 de maio de 2021. 
 
Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito 
Municipal, Contratante e Fred Alves de Oliveira, Sócio 
Administrador, Contratado.  

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo n° 535/2021. 
Contrato nº. 019/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, 
instituição de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na 
Avenida Tocantins, s/n, centro, Bom Jesus do Tocantins, 
Estado do Tocantins. 
Contratada: Vólus Tecnologia e Gestão de Beneficios Ltda, 
inscrita no CNPJ: 03.817.702/0001-50, estabelecida na Rua 
Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, centro, Rio Verde/GO. 

 
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2021, 
objeto do Pregão Presencial - SRP nº 07/2021, firmado registro 
entre a Prefeitura Municipal de Pedro Afsonso, Estado do 
Tocantins e a empresa Vólus Tecnologia E Gestão De 
Beneficios Ltda., CNPJ: 03.817.702/0001-50, com o objeto: 
Contratação de empresa especializada na implantação e 
operação de sistema informatizado e integrado de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota 
de veículos automotores deste Município em rede de 
estabelecimentos especializados e credenciados para a 
aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços 
de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação 
de sistema (software) de gerenciamento integrado, 
treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua operação, relatórios 
gerenciais de controle das despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Bom 
Jesus do Tocantins/TO. 
Valor: O valor da taxa de administração é de 0,00 % (zero por 
cento) sobre o valor da manutenção corretiva e preventiva dos 
veículos. O valor estimado para a manutenção corretiva e 
preventiva dos veículos é de R$ 299.150,00 (duzentos e 
noventa e nove mil cento e cinquenta reais). 
Vigência: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93. 
 
Data de assinatura: 24 de maio de 2021. 
 
Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito 
Municipal, Contratante e Antônio Rodrigues Faria, Sócio 
Administrador, Contratado. 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Processo n° 010/2021 - Dispensa n° 008/2021. 
Contrato nº. 010/2021. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde, instituição de direito 
público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
o nº 12.502.305/0001-80, com sede na Avenida Tocantins, 
S/N°, setor pedra branca, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins. 
Contratada: Rio Sono Comunicação e Marketing Ltda – ME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 10.546.626/0001-51, estabelecida 
na Rua da Liberdade, n° 1.278, Setor Bela Vista I, Pedro 
Afonso, estado do Tocantins. 
Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de divulgação institucional das ações, eventos e 
programações do fundo municipal de saúde de Bom Jesus do 
Tocantins/TO, em jornal impresso e site 
www.centronortenoticias.com.br. 
Valor: R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais). 
Vigência: 07 (sete) meses, contados da data de assinatura. 
 
Data de assinatura: 20 de maio de 2021. 
 
Signatários: Rui Moura Gonçalves, Gestor, Contratante e 
Fred Alves de Oliveira, Sócio Administrador, Contratado.  
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo n° 535/2021. 
Contrato nº. 011/2021. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde, instituição de direito 
público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
o nº 12.502.305/0001-80, com sede na Avenida Tocantins, 
S/N°, setor pedra branca, Bom Jesus do Tocantins, Estado do 
Tocantins. 
Contratada: Vólus Tecnologia e Gestão de Beneficios Ltda, 
inscrita no CNPJ: 03.817.702/0001-50, estabelecida na Rua 
Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, centro, Rio Verde/GO. 
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2021, 
objeto do Pregão Presencial - SRP nº 07/2021, firmado registro 
entre a Prefeitura Municipal de Pedro Afsonso, Estado do 
Tocantins e a empresa Vólus Tecnologia E Gestão De 
Beneficios Ltda., CNPJ: 03.817.702/0001-50, com o objeto: 
Contratação de empresa especializada na implantação e 
operação de sistema informatizado e integrado de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota 
de veículos automotores deste Município em rede de 
estabelecimentos especializados e credenciados para a 
aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços 
de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação 
de sistema (software) de gerenciamento integrado, 
treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua operação, relatórios 
gerenciais de controle das despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Bom 
Jesus do Tocantins/TO. 
Valor: O valor da taxa de administração é de 0,00 % (zero por 
cento) sobre o valor da manutenção corretiva e preventiva dos 
veículos. O valor estimado para a manutenção corretiva e 
preventiva dos veículos é de R$ 178.500,00 (cento e setenta e 
oito mil e quinhentos reais). 
Vigência: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93. 
 
Data de assinatura: 24 de maio de 2021. 
 
Signatários: Rui Moura Gonçalves, Gestor do Fundo, 
Contratante e Antônio Rodrigues Faria, Sócio Administrador, 
Contratado. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
O Fundo Municipal de Saúde, através de seu pregoeiro 
designado pela portaria nº 026/2021, avisa aos interessados 
que, fará realizar na sala de licitações na Prefeitura Municipal, 
situado à Avenida Tocantins, nº 21, centro, Bom Jesus do 
Tocantins/TO; CEP: 77.714-000, Licitação Pública, visando a 
contratação e/ou compra, de acordo com as disposições 
contidas no Edital em obediência ao disposto na Lei nº 
10.520/02, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.  
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
e insumos em atendimento as demandas do Fundo Municipal 
de Saúde de Bom Jesus do Tocantins/TO.  
Modalidade e Número: Pregão Presencial n° 001/2021.  
Tipo: Menor preço por item. 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução 
indireta. 
Abertura: 07 de junho de 2021 às 07h30min (sete horas e 
trinta minutos) horário local. 
 
Os interessados poderão ter acesso ao edital pelo site 
www.bomjesus.to.gov.br. Maiores informações poderão ser 
dadas no endereço citado, pelo telefone: (63) 3483-1172, de 

segunda a sexta feira no horário de expediente externo de 07h 
(sete horas) às 13h (treze horas). Ou ainda pelo e-mail: 
licitacao@bomjesus.to.gov.br. 
 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 24 de maio de 2021. 
 

Renato Lopes Vasconcelos 
Pregoeiro 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo n° 535/2021. 
Contrato nº. 007/2021. 
Contratante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
instituição de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob o nº 31.466.854/0001-91, com sede na 
Avenida Tocantins, s/n, centro, Bom Jesus do Tocantins, 
Estado do Tocantins. 
Contratada: Vólus Tecnologia e Gestão de Beneficios Ltda, 
inscrita no CNPJ: 03.817.702/0001-50, estabelecida na Rua 
Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, centro, Rio Verde/GO. 
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2021, 
objeto do Pregão Presencial - SRP nº 07/2021, firmado registro 
entre a Prefeitura Municipal de Pedro Afsonso, Estado do 
Tocantins e a empresa Vólus Tecnologia E Gestão De 
Beneficios Ltda., CNPJ: 03.817.702/0001-50, com o objeto: 
Contratação de empresa especializada na implantação e 
operação de sistema informatizado e integrado de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota 
de veículos automotores deste Município em rede de 
estabelecimentos especializados e credenciados para a 
aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços 
de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação 
de sistema (software) de gerenciamento integrado, 
treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua operação, relatórios 
gerenciais de controle das despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Bom 
Jesus do Tocantins/TO. 
Valor: O valor da taxa de administração é de 0,00 % (zero por 
cento) sobre o valor da manutenção corretiva e preventiva dos 
veículos. O valor estimado para a manutenção corretiva e 
preventiva dos veículos é de R$ 150.750,00 (cento e cinquenta 
mil setecentos e cinquenta reais). 
Vigência: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93. 
 
Data de assinatura: 24 de maio de 2021. 
 
Signatários: Itamar Lopes Batista Lima, Gestora da 
Secretaria, Contratante e Antônio Rodrigues Faria, Sócio 
Administrador, Contratado. 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo n° 535/2021. 
Contrato nº. 002/2021. 
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, 
instituição de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob o nº 14.995.109/0001-10, com sede na 
Avenida Tocantins, s/n°, centro, Bom Jesus do Tocantins, 
Estado do Tocantins. 
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Contratada: Vólus Tecnologia e Gestão de Beneficios Ltda, 
inscrita no CNPJ: 03.817.702/0001-50, estabelecida na Rua 
Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, centro, Rio Verde/GO. 
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2021, 
objeto do Pregão Presencial - SRP nº 07/2021, firmado registro 
entre a Prefeitura Municipal de Pedro Afsonso, Estado do 
Tocantins e a empresa Vólus Tecnologia E Gestão De 
Beneficios Ltda., CNPJ: 03.817.702/0001-50, com o objeto: 
Contratação de empresa especializada na implantação e 
operação de sistema informatizado e integrado de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota 
de veículos automotores deste Município em rede de 
estabelecimentos especializados e credenciados para a 
aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços 
de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação 
de sistema (software) de gerenciamento integrado, 
treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua operação, relatórios 
gerenciais de controle das despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Bom 
Jesus do Tocantins/TO. 
Valor: O valor da taxa de administração é de 0,00 % (zero por 
cento) sobre o valor da manutenção corretiva e preventiva dos 
veículos. O valor estimado para a manutenção corretiva e 
preventiva dos veículos é de R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais). 
Vigência: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93. 
 
Data de assinatura: 24 de maio de 2021. 
 
Signatários: Mariele dos Santos Tavares, Gestora do Fundo, 
Contratante e Antônio Rodrigues Faria, Sócio Administrador, 
Contratado. 
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