
 
Contrato nº 433/2017, que entre si, celebram o FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS BELOS/GO, 

devidamente representada por seu Gestor, o Senhor 

Guilherme Davi da Silva, e, de outro lado, como 

contratada, a empresa PRIMAVIA VEICULOS LTDA, 

na forma e condições seguintes: 

 

I - DAS PARTES: É contratante o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 10.462.799/0001-91, com sede na 

Rua Adelino J. Santos, S/N, Quadra P, Lote 10, Centro, CEP: 73.840-000 Campos 

Belos – GO, nesta cidade, neste ato representado por seu Gestor, GUILHERME DAVI DA 

SILVA, portador da C.I. nº 4429344 SSP-GO e do CPF (MF) nº 005.116.671-24, residente e 

domiciliado em Campos Belos/GO.  

 

É CONTRATADA a empresa  PRIMAVIA VEICULOS LTDA, pessoa jurídica, CNPJ nº 

71.145.668/0006-80, estabelecida na Av. Cristalina, nº 202 Bairro Setor Sul, Município de 

Formosa/GO, representada pelo seu procurador o Senhor MARCILEI JOSÉ DE SOUZA, 

portador da Cédula de Identidade RG nº MG-10.725.884 – SSP/MG, CPF nº 013.026.116-58, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua 12 nº 12, Qd. 5, Lote 11, Setor Parque Lago, 

Formosa/GO. 

 

II - DO OBJETO:  

É objeto do presente contrato, o fornecimento, pela contratada, dos seguintes veículos: 

 

Item Quant. Descrição Marca  Preço unit (R$)  Total (R$) 

01 3 MOBI LIKE 1.0 FLEX 

2017/2018 4P BRANCO 

BANCHISA ITENS SÉRIE, 

Ar condicionado cintos de 

segurança dianteiros retráteis 

de 3 pontos com regulagem de 

altura cintos de segurança 

laterais traseiros retráteis de 3 

pontos e central fixo de 2 

pontos. Direção hidráulica 

ESS(Sinalização de frenagem 

de emergência) HSD (High 

Safety Drive) – Airbag duplo 

(motorista  e passageiro) e 

ABS com EBD Maçanetas e 

retrovisores externos na cor do 

veículo Motor Fire  1.0 EVO 

8V Rodas de aço estampado 

5.5 X 14” com calotas 

integrais + Pneus ´Verde´ com 

baixa resistência e rolagem 

175/65 R14 Tampa traseira do 

porta malas em vidro estrutural 

de alta resistência na cor preta 

Tomada 12 VVálvula 

antirrefluxo  de Combustível 

Vidros elétricos dianteiros 

FIAT R$ 37.966,00 R$ 113.898,00 



 
(one touch e anti 

esmagamento) e travas 

elétricas nas 4 portas Volante 

com regulagem de altura 

FICHA TÉCNICA 

MOTOR 

Cilindrada total (cc): 999,1 

Alimentação Tipo Magneti 

Marelli, eletrônica digital 

incorporada ao sistema de 

Injeção Potência máxima (cv): 

73(G)/75(E) a 6.250 rpm 

torque máximo (kgf.m): 

9,5(G)/9,9(E) a 3.850 rpm 

Capacidade de Carga 400 Kg 

DIMENSÕES EXTERNAS 

Tanque de combustível 

(litros): 47 Comprimento do 

veículo (mm): 3.566 Largura 

do veículo (mm): 1.633 Altura 

do veículo (mm): 1.502 Altura 

do solo(mm): 156 Distância 

entre-eixos: 2.305 

COMPARTIMENTO DE 

BAGAGEM  

Capacidade:235 todos os 

equipamentos obrigatórios 

conforme norma em vigor do 

CONTRAN  (triângulo, chave 

de rodas, extintor de incêndio 

classe ABC). 

03 1 STRADA HARD WORKING 

CD 1.4 EVO FLEX 2017/2018 

3P BRANCO BANCHISA 

ITENS DE SÉRIE 

3º Porta Abertura elétrica do 

bocal de abastecimento alertas 

de limite de velocidade e 

manutenção programada alça 

de segurança lado passageiro  

Apoia - pé para o motorista 

apoios de cabeça dianteiros 

com regulagem de altura 

Apoios de cabeça  traseiros (2) 

rebaixados e com regulagem 

de altura Ar-Condicionado do 

Banco do motorista com 

regulagem de altura Bancos 

com assento anti-submaring 

Barras longitudinais no teto 

Bolsa porta-objetos e porta-

copo na lateral traseira Bolsa 

FIAT R$ 65.600,00 R$ 65.600,00 



 
porta-objetos nas portas Brake 

Light Calotas integrais Capota 

marítima campo retrátil com 

dobradiças de segurança 

Chave desmodrômica cintos 

de segurança dianteiros 

retráteis de 3 pontos com 

regulagem de altura cintos de 

segurança laterais traseiros 

retráteis de 3 pontos cobertura 

de alavanca (empunhadura) do 

freio de mão comando da luz 

interna nas portas computador 

de bordo (distância, consumo 

médio, consumo instantâneo, 

autonomia, velocidade média e 

tempo de percurso) console 

central com porta-objetos e 

porta-copos conta-giros 

direção hidráulica Drive by 

Wire (controle eletrônico da 

aceleração) Espelho no para-

sol lado passageiro faróis de 

neblina Fiat Code 2º geração 

fllow me home ganchos para 

amarração de carga na 

caçamba grade protetora do 

vidro traseiro e porta-escadas 

HSD (High Safety Drive) – 

Airbag duplo (motorista e 

passageiro) e ABS com EBD 

Hodômetro digital (total e 

parcial) Iluminação de 

caçamba indicador digital do 

nível de combustível indicador 

gradual de temperatura da 

agua janela traseira corrediça 

Limpador e lavador do para-

brisas com intermitência Luz 

de leitura Maçanetas externas 

na cor do veículo moldura nas 

caixas de roda motor 1.4 EVO 

8V FlexMy Car Fiat 

(personaliza várias funções do 

carro) Para-choque traseiro 

com estribos antiderrapantes 

Porta-óculos Predisposição 

para rádio (2 alto-falantes e 

antena) Protetor de caçamba 

Protetor de cárter Protetor de 

soleira nas portas com inscrita 

Hard Working Retrovisores 



 
externos com comando interno 

mecânico rodas de aço 

estampado 5.5 X 14” + Pneus 

175/70 R24 Suspensão elevada 

Suspensão traseira com eixo 

ômega e molas parabólicas 

longitudinais tampa da 

caçamba removível e com 

chave tomada 12V travas 

elétricas vidros climatizados 

verdes vidros elétricos 

dianteiros  com one touch e 

antiesmagamento volante EAS 

-  Energy Absorbing System 

Volante com regulagem de 

altura válvula antirrefluxo de 

combustível FICHA 

TÉCNICA  

MOTOR  

Número de cilindros: 4 em 

linha Posição do motor: 

transversal, dianteiro taxa de 

compressão: 10,35:1 Nº de 

válvulas por cilindro: 2 Eixo 

de comando de válvulas: um 

no cabeçote Cilindrada 

tota(cc): 1.368 cm³ Potência 

máxima (cv): 85,0 (G) / 88,0 \ 

(E) a 5.7502 rpm Torque 

máximo (kgf.m) : 12,4 (G) / 

12,5 (E) a 3.500 rpm Diâmetro 

X Curso: 72,0 X 84,0 mm  

IGNIÇÃO  

Tipo de ignição: magneti 

marelli, eletrônica digital 

incorporada ao sistema de 

injeção  

ALIMENTAÇÃO  

Injeção Eletrônica: magneti 

marelli, multiponto, sequencial 

combustível: Gasolina/Etanol 

SUSPENSÃO DIANTEIRA  

Amortecedores dianteiros: 

hidráulicos, pressurizados a 

gás, telecópios de duplo efeito 

Elemento elástico dianteiro: 

Mola Helicoidal Tipo de 

suspensão dianteira: 

Macoherson com rodas 

independentes, braços 

oscilantes inferiores 

transversais e barra 



 
estabilizadora  

SUSPENSÃO TRASEIRA  

Elemento elástico traseiro: 

Mola parabólica longitudinal 

Amortecedores traseiros: 

Hidráulicos, pressurizados a 

gás, telescópicos de duplo 

efeito tipo de suspensão 

traseira: Eixo rígido tipo 

Ômega  

DIREÇÃO 

Diâmetro mínimo de curva: 

10,7m Tipo de direção: 

mecânica com pinhão e 

cremalheira  

RODAS 

Pneus: 175/70 R14 Aro: 

5,5X14” 

PESO DO VEÍCULO 

Peso máximo rebocável 

(reboque sem freio); 400 Kg 

em ordem de marcha (Std A): 

1.151 Kg Capacidade de 

carga: 650 Kg  

DIMENSÕES EXTERNAS  

Capacidade da caçamba 

(litros): 680 litros Tanque de 

combustível (litros): 58 litros 

Comprimento do veículo 

(mm): 4.438 mm Largura do 

veículo (mm): 1.664 mm 

Altura do veículo (mm): 1.580 

mm Entre-Eixos (mm): 2.718 

mm Altura do solo (mm): 170 

mm Bitola dianteira: 1.425 

mm Bitola traseira: 1.390 mm  

DESEMPENHO 

0 a 100 km/h: 13,4 s (G) / 13,2 

s (E) Velocidade máxima: 163 

km/h (G) / 164 km/h (E) todos 

os equipamentos obrigatórios 

conforme norma em vigor do 

CONTRAN (triângulo, chave 

de rodas, extintor de incêndio 

classe ABC).  

 

TOTAL GERAL R$ 179.498,00 

 

O veículo de que trata o objeto do presente instrumento será destinado à Secretaria Municipal de 

Saúde. Fazem parte integrante deste contrato, independente de sua transcrição, o Edital de 

Pregão nº 024/2017, e outros documentos utilizados no julgamento da respectiva licitação.  

 



 
III – DO PREÇO: Pelo fornecimento dos veículos a que se refere o objeto deste instrumento, a 

contratante pagará à contratada a importância de R$ 179.498,00 (Cento e setenta e nove mil 

quatrocentos e noventa e oito reais), nos exatos termos da licitação de que trata o Edital de 

Pregão Presencial nº 024/2017. 

 

IV - DO PAGAMENTO:  

O pagamento dos veículo será efetuado em até 10 (dez) dias após a sua efetiva entrega.  

 

V - DO PRAZO:  

O presente instrumento vigorará pelo prazo de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2017, 

no caso da entrega do veículo ocorrer antes do termo assinado, podendo ser prorrogado. A 

Contratada se compromete a entregar o veículo à Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, após a devida solicitação da Administração.  

 

VI - DO REGIME DE EXECUÇÃO:  

A contratada se compromete a entregar o veículo em Campos Belos, Goiás, na Rua Adelino J. 

Santos, S/N, Quadra P, Lote 10, Centro, CEP: 73.840-000 Campos Belos – GO, Centro, 

às suas expensas. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito por aquela. Obriga-

se, também, a contratada a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação de que trata o Edital de Pregão nº 024/2017. Aplica-se à execução deste contrato às 

normas de direito privado e, no que couber, as da Lei nº 8.666, de 21/06/93. A contratante se 

reserva o direito de adquirir apenas parte do objeto licitado, quer seja em razão da não 

necessidade, quer seja para adequar os gastos à Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Para efeito de emissão da competente Nota de Empenho, a despesa a que se refere o presente 

instrumento ocorrerá à conta da seguinte dotação orçamentária: 10.302.0033.1.055.4.4.90.52. 

 

- O valor total a ser despendido com a execução total deste contrato é de R$ 179.498,00 (Cento 

e setenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais) 

 

VIII - DAS PENALIDADES: O descumprimento de quaisquer das condições constantes deste 

instrumento, sem prejuízo de outras penalidades, sujeitará a contratada ao pagamento de multa 

especificado no Anexo I, do Edital.  

 

IX - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO:  

 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências acima 

estipuladas e mais as constantes da Lei nº 8.666/93. Constituem motivo para rescisão deste 

contrato quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, que, dadas as 

condições do ajuste, lhe sejam aplicáveis. 

 

Ficam expressamente reconhecidos os direitos da Contratante, em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93. Poderá, ainda, operar-se a rescisão 

amigável deste contrato, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

contratante.  

 

X - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:  



 
O presente instrumento se acha vinculado, para todos os efeitos legais, aos termos do Edital de 

Pregão Presencial nº024/2017, expedido em 26/07/2017 de 2017, referente ao Processo nº 

5021/2017. 

  

XI - DO FORO:  

É competente o Foro desta Comarca de Campos Belos, Estado de Goiás, para dirimir quaisquer 

questões oriundas deste contrato. E, por estarem assim justos, combinados e contratados, 

digitou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias, sendo que uma delas constituirá o arquivo 

cronológico da Prefeitura, e após lido e achado conforme pelas partes, na presença das 

testemunhas abaixo declaradas, foi em tudo aceito, sendo assinado pela contratante, pela 

contratada e pelas testemunhas.  

Campos Belos/GO, 03 de Agosto de 2017. 

 

 

GUILHERME DAVI DA SILVA 

Gestor do fundo 

Contratante 

 

PRIMAVIA VEICULOS LTDA 

CNPJ Nº 71.145.668/0006-80 

Contratado 

 

TESTEMUNHAS:  

1ª) ________________________________  

CPF Nº:  

 

2ª) ________________________________ 

CPF Nº: 

 

 


