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TERMO ADITIVO Nº 001/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, entre a Prefeitura 

Municipal de Lavras do Sul e a Empresa Felice Automóveis Ltda. 

 
A Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 

88.201.298/0001-49, com sede à Rua Coronel Meza, nº373, nesta cidade, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Sávio Johnston 

Prestes, brasileiro, solteiro, Funcionário Público Municipal, portador do RG nº1034056307 – SSP/RS, e 
CPF nº487.828.580-04, residente e domiciliado nesta cidade, sito a Rua Tiradentes, n° 291, e de outro lado, 

a empresa FELICE AUTOMÓVEIS LTDA , representada pelo Senhor Jeferson Souza Costa, CPF: 

603.954.510-00, rg: 2049284165, com    sede na Rua Bento Gonçalves, nº 1.713, Bairro Centro, CEP 97.700-000, 

Santiago/RS, CNPJ91.525.790/0001-84, doravante denominada simplesmente futura CONTRATADA, 

celebram o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 09/2023, vinculada ao Processo nº 
94/2022, Pregão Eletrônico nº 60/2022, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e nos termos da Lei 8.666/93, com suas alterações e Decreto Municipal  n° 4.686/2007  consoante as 

seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

O objeto do presente termo aditivo é o que segue: 

ONDE SE LÊ: 

 

ITEM 01 – 05 UNIDADES - Veículo zero km tipo Pick-Up. Características: 
Capacidade mínima para 5 (cinco) ocupantes; cabine dupla; no mínimo 100cv de potência; 
motor no mínimo 1.3; ano e modelo no mínimo 2021; câmbio manual de 5 (cinco) marchas a 
frente e 1 (uma) a ré; direção hidráulica; freios ABS; pneus originais de fábrica; tapetes para 
motorista e passageiros; ar condicionado de fábrica; no mínimo 2 (dois) air bags (para 
passageiro e motorista); grade protetora para janela traseira; rodas de aço aro 15’’; com estepe; 
no mínimo 2 (duas) portas; vidro elétrico; trava elétrica; bicombustível; faróis de neblina; 
protetor de cárter; sistema de alarme antifurto. Película instalada conforme normas vigentes; 
protetor de cárter/motor; jogo de tapetes; com emplacamento em nome do município solicitante. 
Valor Unitário Registrado: R$ 215.364,00. 

ITEM 02 – 02 UNIDADES - Veículo tipo camionete 4WD (4x4). Características 

mínimas: 

Cabine dupla, capacidade mínima para cinco pessoas, ano e modelo não inferior a 2021. Abastecimento 

a diesel. Motor no mínimo com 1.8 de potência. 

Vão livre do solo de no mínimo 18 centímetros. 

Reforço em carroceria e plataforma.Câmbio automático de no mínimo 06 marchas. 
Potência mínima de 110 cavalos. Com 04 portas. Valor Unitário Registrado: R$ 253.270,90. 

 
LEIA-SE: 
 
ITEM 01 – 05 UNIDADES - STRADA FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 8V FLEX 2023 - Veículo 
zero km tipo Pick-Up. Características: 

Capacidade mínima para 5 (cinco) ocupantes; cabine dupla; no mínimo 100cv de potência; motor 
no mínimo 1.3; ano e modelo no mínimo 2021; câmbio manual de 5 (cinco) marchas a frente e 1 
(uma) a ré; direção hidráulica; freios ABS; pneus originais de fábrica; tapetes para motorista e 
passageiros; ar condicionado de fábrica; no mínimo 2 (dois) air bags (para passageiro e motorista); 
grade protetora para janela traseira; rodas de aço aro 15’’; com estepe; no mínimo 2 (duas) portas; 
vidro elétrico; trava elétrica; bicombustível; faróis de neblina; protetor de cárter; sistema de 
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alarme antifurto. Película instalada conforme normas vigentes; protetor de cárter/motor; jogo de 
tapetes; com emplacamento em nome do município solicitante. Valor Unitário Registrado: R$ 
117.480,00. 
 
ITEM 02 – 02 UNIDADES - TORO VOLCANO TURBODIESEL 4x4 AT9 2023 -  

Veículo tipo camionete 4WD (4x4). Características mínimas: 

Cabine dupla, capacidade mínima para cinco pessoas, ano e modelo não inferior a 2021. Abastecimento 
a diesel. Motor no mínimo com 1.8 de potência. 

Vão livre do solo de no mínimo 18 centímetros. 

Reforço em carroceria e plataforma.Câmbio automático de no mínimo 06 marchas. 
Potência mínima de 110 cavalos. Com 04 portas. Valor Unitário Registrado: R$ 215.364,00. 

 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas da Ata original, publicada em 13 de março de 

2023. 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 

Lavras do Sul, 16 de março de 2023. 
 

 

 

Sávio Johnston Prestes  

Prefeito Municipal  
 

 

 

FELICE AUTOMÓVEIS LTDA – CNPJ 91.525.790/0001-84 

 CONTRATADA 

   

Testemunhas: 
1------------------------------------- 

2------------------------------------- 


	Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
	CNPJ 88.201.298/0001-49


		2023-03-20T10:15:47-0300
	JEFERSON SOUZA COSTA:60395451000




