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TERMO ADITIVO Nº 002/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, entre a Prefeitura 

Municipal de Lavras do Sul e a Empresa Nicola Veículos. 

 
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, 
NICOLA VEÍCULOS LTDA, representada pelo Senhor Claudiomir Jornada Lavarda, CPF: 533.715.340-49, 

RG: 9038062858, com    sede na Avenida Santa Tecla, nº 2597, Bairro Getúlio Vargas, CEP 96.412-000, 

Bagé/RS, CNPJ 89.342.497/0004-82, doravante denominada simplesmente 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 03 – 04 UNIDADES - Veículo automotor minivan 07 lugares. Com asseguintes especificações 
mínimas: ano defabricação 2022; ano modelo 2022; cor branca ou outra (definido no momento da 

contrataçãopelo município solicitante). Zero km; 04 portas;equipamentos obrigatórios exigidos pelo 

CONTRAN; cabine/carroceria: para 07 ocupantes. Dimensões: comprimento total de 

4240 mm ;distância entre eixos de 2550 mm; largura de 1700mm. motor de 04 cilindros; 

potência de 100 cv; sistema de alimentação: injeção eletrônica direta ou multiponto; 

aspiração: natural ou turbo compressor; combustível: bicombustível(etanol e gasolina) 

ou gasolina; capacidade do tanque de combustível de 50 litros; transmissão manual ou 

automática de 05 velocidades a frente e uma a ré; direção elétrica ou hidráulica ou 

eletro-hidráulica; volume do porta malas de 160litros; capacidade de carga de 490 kg; 

distribuição eletrônica de frenagem (EBD);airbags frontais (motorista e passageiro); 

faróis de neblina (de série ou opcional de fábrica);travamento central das portas; 

desembaçador do vidro traseiro; sensores de estacionamento traseiro (de série ou 

opcional de fábrica); câmera de ré; ar condicionado; ajuste do volante em altura; ajuste 

elétrico dos retrovisores;  controle elétrico dos vidros dianteiros; rodas de liga leve (de 

série ou opcional de fábrica);banco traseiro bipartido e rebatível; ponto de força 12 v. 

rádio (de série ou opcional de fábrica);conexão USB; multimídia com espelhamento da 

tela do celular e/ou navegador GPS (de série);película instalada conforme normas 

vigentes; protetor de cárter/motor; jogo de tapetes; com emplacamento em nome do 

município solicitante. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 124.025,00. 
 
LEIA-SE: 
 

ITEM 03 – 04 UNIDADES - GM/CHEVROLET MINIVAN SPIN LT 1.8 SPE/4 ECO - Veículo 
automotor minivan 07 lugares. Com asseguintes especificações mínimas: ano defabricação 2022; ano 

modelo 2022; cor branca ou outra (definido no momento da contrataçãopelo município solicitante). Zero 

km; 04 portas;equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
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CONTRAN; cabine/carroceria: para 07 ocupantes. Dimensões: comprimento total de 

4240 mm; distância entre eixos de 2550 mm; largura de 1700mm. motor de 04 cilindros; 

potência de 100 cv; sistema de alimentação: injeção eletrônica direta ou multiponto; 

aspiração: natural ou turbo compressor; combustível: bicombustível(etanol e gasolina) 

ou gasolina; capacidade do tanque de combustível de 50 litros; transmissão manual ou 

automática de 05 velocidades a frente e uma a ré; direção elétrica ou hidráulica ou 

eletro-hidráulica; volume do porta malas de 160litros; capacidade de carga de 490 kg; 

distribuição eletrônica de frenagem (EBD);airbags frontais (motorista e passageiro); 

faróis de neblina (de série ou opcional de fábrica);travamento central das portas; 

desembaçador do vidro traseiro; sensores de estacionamento traseiro (de série ou 

opcional de fábrica); câmera de ré; ar condicionado; ajuste do volante em altura; ajuste 

elétrico dos retrovisores; controle elétrico dos vidros dianteiros; rodas de liga leve (de 

série ou opcional de fábrica);banco traseiro bipartido e rebatível; ponto de força 12 v. 

rádio (de série ou opcional de fábrica);conexão USB; multimídia com espelhamento da 

tela do celular e/ou navegador GPS (de série);película instalada conforme normas 

vigentes; protetor de cárter/motor; jogo de tapetes; com emplacamento em nome do 

município solicitante. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 124.025,00. 
 

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  

 

 

 

Nicola Veículos – CNPJ 89.342.497/0004-82 

 CONTRATADA 
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