
 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 98/2022 

      

Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa OK DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.886.644/0001-78, estabelecida na Rua 

Ipiranga nº 1220, centro, Município de Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08.730-000, e-mail: 

tania@grupofaberge.com, fone (11)1472-3133, (11)4723-1330, neste ato representada pela sua procuradora Srª. 

TÂNIA MARA CROSARIOL, CPF nº 172.xxx.xxx-63, denominada CONTRATADA, tem entre si, certo e 

ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 15 de dezembro de 2022 

o Contrato nº 98/2022, em decorrência do processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO - 

Edital nº 68/2022, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa 

OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, denominada de CONTRATADA. 

 

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de Veículo 0 km, tipo Minibus/Van ou Van 

para transporte de passageiros ano de fabricação/modelo 2022/2022 ou superior na cor branca movido a diesel, 

motor turbo diesel 1.5 litros, 115 CV de potência, câmbio sincronizado com 06 (seis) marchas à frente e uma ré 

ou automático, capacidade mínima de 11 (onze) lugares (10 passageiros e mais 01(um) motorista), direção 

hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, porta lateral corrediça, ar condicionado original instalado na 

linha de montagem do veículo com saídas na cabine e adaptado para o compartimento traseiro; ar quente; Air 

bag duplo frontal; freios ABS; sensor de estacionamento ou câmera de ré, tapete dianteiro, tapete vinílico 

antiderrapante para passageiros, banco do motorista com regulagem de altura, capacidade de tanque de 

combustível de no mínimo 60 litros, sistema de som composto por: rádio FM com entrada USB ou multimidia, 

02 alto-falantes, 01 antena; retrovisores externos com comando interno; farol de neblina; trava elétrica em todas 

as portas; alarme; Deverão acompanhar o veículo todos os equipamentos obrigatórios conforme normas do 

DENATRAN. O veículo deverá ser entregue emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de 

Agudo. 

   

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de entrega por mais 15(quinze) dias, a contar do dia 

16/03/2023 tendo vigência até o dia 30/03/2023, alterando o prazo original constante na Cláusula Segunda do 

Contrato n° 98/2022. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem 

inalteradas.             

 E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor 

e forma na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, 16 de março de 2023. 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                                            TÂNIA MARA CROSARIOL 

                Prefeito Municipal                                OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 

                      Contratante                                                                         Contratada          

        

 

 

GRACIELA DE LIMA BARCHET       PAULA CROSARIOL CESAR MINÉ 
               Testemunha e Fiscal                                                                     Testemunha 
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