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ESTADO DE GOIÁS 

MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE 

Rua Goiás, nº 563, Centro – Buriti Alegre – Goiás, CEP 75.660-000 

CNPJ: 01.345.909/0001-44 - Fone: (064) 3444-9908 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2022 Processo Administrativo nº 02161/2022 

Modalidade de Licitação Pregão Presencial nº 014/2022 

Fundamentação Art. 61, § único, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

Objeto 

Contratação da empresas para o de 01(um) Veiculo zero Km, Marca Fiat, endurance 1.4 

flex, Modelo Fiorino Furgão 4, ano 2.022/2.022, fabricação nacional, motor, 

bicombustível 1.368 CCs com injeção eletrônica, potência mínima de 84 CVs(G) 86 

CVs(E), cor branca, freios ABS/EBD a disco na dianteira e tambor na traseira, AIR BAG 

duplo, direção hidráulica, ar condicionado, computador de bordo, câmbio mecânico de 5 

marchas a frente e 1 ré, bracke-ligth, cintos de segurança retráteis de três pontos, luz 

interna com interruptor na porta dianteira esquerda, desembaçador do vidro traseiro, 

vidros elétricos nas portas dianteiras, trava elétrica central, limpador do para-brisa com 

temporizador, para-choques na cor da carroceria, para sóis com espelhos LD/LE, conta-

giros, console central com porta objetos e porta copos, apoios de cabeça com regulagem 

de altura, controle eletrônico de estabilidade, retrovisores externos com comando interno 

manual, tomada de 12 V, tapetes de borracha, volante da direção com regulagem altura, 

ganchos para amarração de carga,  caçamba de 3.000 litros, tanque capacidade de 55 

litros, rodas em aço, pneus 175/70-R14, para transporte de até duas pessoas com o 

motorista, com todos equipamentos exigidos pelo CONTRAN. (com primeiro 

emplacamento em nome desta prefeitura), conforme especificações constantes no Termo 

de Referência – Anexo I, do Edital, e de acordo com a proposta apresentada pela a licitante, 

referente ao item 01, e a ata da sessão pública do certame do pregão. 

Contratante 

MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o n.º 

01.345.909/0001-44, com sede na Rua Goiás nº 563, Centro, CEP, nº 75.660-000, Buriti 

Alegre, Estado de Goiás. 

Contratada 

BELCAR AUTOMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob 

nº 38.484.211/0001-10, sediada na Florianópolis, nº 215, Bairro Alto da Glória, CEP nº 

74.815-770, Goiânia - Goiás 

Item Contratado 01 

Valor total do contrato nº 

062/2022 
R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) 

Valor total estimado das 

contratações do pregão 

014/2022 

R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) 

Dotação 

03 – Prefeitura Municipal 

03.02 – Secretaria de Administração e Planejamento 

03.02.04.122.0438 – Administração Geral 

03.02.04.122.0438.2.011 - Manutenção das Atividades da Sec. de Adm. e Planejamento 

0064 – 4.4.90.52.00– Equipamentos e Materiais Permanentes 

Fontes de recurso 292.032 – Alienação de Bens destinados a Outros Programas 

Vigência 
06/07/2022 a 31/12/2022, podendo ser prorrogados e alterados de acordo com os artigos 

57, II e 65, I e II, da Lei n° 8.666/93. 

Forma Pagamento 

Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas iguais, sendo uma entrada no 

valor de R$ 28.000,00, na entrega do veículo, juntamente com a emissão da respectiva da 

nota fiscal, devidamente testada, pelo setor competente, observadas a condições da 

proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida, e o restante em 03 (três) parcelas 

iguais no valor de R$ 28.000,00, com vencimento de 30, 60 e 90 dias, após o pagamento 

da primeira parcela, e assim sucessivamente. 

Data da assinatura 06/07/2022 

O Gabinete do Prefeito do Município de Buriti Alegre – GO, no uso das atribuições que o cargo 

lhe confere, bem assim a Lei Orgânica do Município, DECLARA em atendimento ao disposto no § único do art. 61, 

da Lei Federal 8.666/93, que o extrato do contrato, foi publicado no site do Município e no portal dos municípios 

junto a AGM, para ciência a todos interessados, no que determina a lei. 

 Por ser verdade, firmo o presente. 

 Buriti Alegre - Goiás, 06 de julho de 2022. 

 

 

ANDRÉ DE SOUSA CHAVES 

Prefeito Municipal 


