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ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2021

Primeiro termo aditivo n° 51/2021 referente ao contrato 
n° 123/2021, que fazem entre si o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, e a Empresa VRIO SOLUÇOES SERVIÇOS 
DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO-TO, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 11.952.334/0001-81, com 
sede na Rua Germano Caldeira, S/n°, Centro, CEP 77645-000 na cidade de 
Lajeado, Estado de Tocantins, neste ato representado pelo senhor RONISVALDO 
DA SILVA PINHO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, 
VRIO SOLUÇOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, pessoa 
Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 20.351.700/0001-38, estabelecida 
Rodovia BR 101 Sul, KM 86 2, n° S/N, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes 
- PE, CEP: 54335000 neste ato denominada CONTRATADA, representada 
por sua proprietária, Sra. Maria do Carmo Mota Muniz Alves, Cédula de 
Identidade nº SSP/1407541 e CPF nº 192.179.944-72, doravante denominado 
CONTRATADO, resolvem celebrar entre si o presente  Primeiro Termo aditivo 
do contrato nº 123/2021, advindo do processo de administrativo n° 1064/2021, 
que será regido pela Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo disposto 
nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a alteração da entrega de 
1(um) veículo (FIAT/FIORINO ENDURANCE 2021), objeto do Contrato 
nº123/2021, para substituição e entrega do veículo relativo FIAT/ESTRADA 
ENDURANCE 2021, com fundamento no art. 65, inciso II da Lei nº 8.666, 
de 1993, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contrato ora aditado passa ter o 
seguinte objeto:

01 (um) veículo FIAT/FIORINO ENDURANCE 2021 e 01 FIAT/
ESTRADA ENDURANCE 2021, abaixo especificados: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND M A R C A /
MODELO

V A L O R 
UNT. (R$)

01 veículo tipo ambulância, com no mínimo ano/ 
modelo 2021/2021, zero km, na cor branca; veículo 
com motorização 1.4; total flex(gasolina e etanol); 
transmissão         manual de 5 velocidades pneus 
na média 195/60 r 15;freios abs; ar condicionado 
(cabine motorista); banco motorista regulagem 
altura; porta traseira dupla assimétrica com vidros 
fixos; retrovisor com comando interno; pintura na 
cor original do veículo; divisória em prfv (plástico 
reforçado com fibras de vidro) com janela corrediça 
de comunicação; piso traseiro em prfv envolvendo 
todas as laterais da caçamba; brake-light na porta 
traseira esquerda; janelas laterais (direta/esquerda) 
com vidros película branca e três faixas lisas; 
ventilador e exaustor de teto com cúpula de fibra de 
vidro com acionamento interno do compartimento do 
paciente; maca retrátil em alumínio tubular padrão 
samu; armário com fechamento frontal com portas 
corrediças sobre a cabine; suporte para cilindro 
de oxigenio de 7lts e cilindro de oxigenio 7 lts com 
válvula e manômetro; luminária fluorescente/led com 
interruptor                  próprio; suporte de soro e sangue; 
sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica de 
3 tons; grafismo composto de cruzes no capo, laterais 
e vidro traseiro e “ambulância’’ espalhada no capo; 
garantia de no mínimo 1 ano.

01 UND FIAT/FIORINO 
ENDUURENCE 
2021

121.400,00

02 veículo tipo ambulância, com no mínimo ano/ 
modelo 2021/2021, zero km, na cor branca; veículo 
com motorização 1.4; total flex(gasolina e etanol); 
transmissão manual de 5 velocidades pneus na 
média 195/60 r 15;freios abs; ar condicionado 
(cabine motorista); banco motorista regulagem 
altura; porta traseira dupla assimétrica com vidros 
fixos; retrovisor com comando interno; pintura na 
cor original do veículo; divisória em prfv (plástico 
reforçado com fibras de vidro) com janela corrediça 
de comunicação; piso traseiro em prfv envolvendo 
todas as laterais da caçamba; brake-light na porta 
traseira esquerda; janelas laterais (direta/esquerda) 
com vidros película branca e três faixas lisas; 
ventilador e exaustor de teto com cúpula de fibra de 
vidro com acionamento interno do compartimento do 
paciente; maca retrátil em alumínio tubular padrão 
samu; armário com fechamento frontal com portas 
corrediças sobre a cabine; suporte para cilindro 
de oxigenio de 7lts e cilindro de oxigenio 7 lts com 
válvula e manômetro; luminária fluorescente/led com 
interruptor                  próprio; suporte de soro e sangue; 
sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica de 
3 tons; grafismo composto de cruzes no capo, laterais 
e vidro traseiro e “ambulância’’ espalhada no capo; 
garantia de no mínimo 1 ano.

01 UND FIAT/STRADA 
ENDURANCE 
2021

121.400,00

VALOR 
TOTAL

R $ 
242.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL

2.1. O presente aditivo se faz necessário por razões de logística, tendo 
em vista que a empresa ganhadora não possui o veículo da marca que cotou na 
proposta a pronta entrega. Por meio de oficio encaminhado ao Fundo Municipal 
de Saúde de Lajeado-TO solicitou a substituição de um dos veículos licitados por 
outro com especificações equivalente/superior, sem qualquer alteração do valor.

2.2. O presente termo aditivo encontra embasamento legal no art. 57, 
inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
- As despesas decorrentes do presente aditivo contratual serão empenhadas da 
seguinte forma, por força da Lei Complementar nº 101/2000: 

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicação: Ampliação da Frota de Veículos do FMS
Classificação Orçamentária: 10.301.0203.1.022
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
FICHA: 324/325
FONTE: 40/400

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇOS GERAIS 
4.1 - As demais cláusulas e condições ajustadas no contrato nº 

123/2021 permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato pelas partes 
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contratantes.

E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo qualificadas.

Lajeado - TO, 07 de dezembro de 2021.

____________________________________
RONISVALDO DA SILVA PINHO

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO-TO
CONTRATANTE

_________________________________________
VRIO SOLUÇOES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI 

CNPJ: 20.351.700/0001-38
CONTRATADA

 
 
TESTEMUNHAS:

Nome: _________________________________________

CPF/MF: _________________________________________

Nome: _________________________________________

CPF/MF _________________________________________
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