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TERMO DE DISTRATO PARCIAL N.º 001 – 2015 
 
 

TERMO DE DISTRATO PARCIAL AO CONTRATO 
N.º 142/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM  O 
MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ E A EMPRESA  
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA (FORNECEDOR: 
2855). 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno do 
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 88.227.764/0001-65, com sede na Rua 
Expedicionário João Moreira Alberto, 181 em Tupanciretã -RS, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA, doravante simplesmente 
denominado CONTRATANTE, e a empresa  FELICE AUTOMÓVEIS LTDA (fornecedor: 
2855), Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 91.525.790/0001-84, 
estabelecida na Rua Bento Gonçalves, nº 1713, Centro, CEP: 97.700-000, na cidade de 
Santiago/RS, telefone: (55) 3251 2222 / 3249 7400 / 3249 7404, e-mail: 
almeida@soufelice.com.br, neste ato representada por sua  Procuradora, Srª. Etelman 
Ferreira do Amaral, portadora do CPF nº 482.244.300-06, doravante denominada 
CONTRATADA, RESOLVEM, com fulcro no artigo 79, inciso II c/c seu § 1.º da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, firmar o presente Termo de Distrato Parcial ao Contrato n.º 142/2015, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Fica rescindido parcialmente e de comum acordo entre as partes Contratantes, 

conforme determina o artigo 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, o item referente ao Contrato n.º 
142/2015, mais especificamento sobre 01 (um) veículo Fiat Doblo Essence (mantido os 
termos referente ao segundo veículo Fiat Doblo), com a seguinte descrição, zero 
quilômetro, de fabricação nacional, ano de fabricação e modelo 2015, com motor 1.8 16v, flex, 
capacidade para sete pessoas, potência de 130/132CV, na cor branca, com sistema de injeção 
eletrônica de combustível, ar condicionado, com câmbio manual de 5 marchas  a frente e uma 
a  ré,   direção hidráulica, air bag duplo (motorista e passageiro), freios ABS com EBD, portas 
laterais deslizantes (necessária para facilitar o acesso de portadores de necessidades 
especiais), vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, desembaçador do vidro traseiro 
temporizado,  protetor do motor, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com 
regulagem de altura, tapetes de borracha,   revestimento dos bancos em material resistente e 
de fácil limpeza, com rádio AM/FM/CD/MP3 integrado ao painel, bluetooth e entrada USB, alto 
falantes instalados, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos  os 
equipamentos obrigatórios exigidos no código de trânsito brasileiro, valor de R$ 71.600,00 
(setenta e um mil e seiscentos reais). 
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CLAÚSULA SEGUNDA – DO DISTRATO PARCIAL 
 
Por força da presente rescisão parcial, as partes dão por terminado o contrato única e 

exclusivamente referente ao veículo descrito na cláusula primeira (01 veículo Fiat Doblo 
Essence – mantido os termos para o segundo veículo Fiat Doblo Essence), nada mais 
tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às 
obrigações assumidas no ajuste ora rescindido parcialmente. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO 
 
As partes declaram que desta rescisão contratual não restam quaisquer valores a 

serem pagos, não restando assim nada a ressarcir ao CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Termo de Distrato Parcial, por 

extrato, que será publicado no jornal local, no termos do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei 
n.º 8.666/93, correndo as respectivas despesas as expensas do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 
Foro da Comarca de Tupanciretã – RS, com renuncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acordados, assinam este Distrato os representantes das partes 
e as testemunham abaixo em duas vias de igual teor e forma. 

Tupanciretã – RS, 25 de agosto de 2015. 

 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã – Contratante 

 

 

Felice Automóveis Ltda 
CONTRATADA 

 
 


