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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2020 

 

EDITAL DE ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020 

N° DO PROCESSO: 325/2020 

                                                                                                 

Ata de Registro de Preços celebrada entre a Prefeitura Municipal 

de Restinga Sêca e a empresa LINCETRACTOR COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP para aquisição de 

peças para manutenção de máquinas motoniveladoras e das 

retroescavadeiras solicitadas pela Secretaria Municipal de Obras 

e Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato 

representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. 

Agrônomo, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e RG sob nº 5078300091, residente e 

domiciliado na Av. Júlio de Castilhos nº 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca, denominado 

doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LINCETRACTOR COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 11.371.179/0001-00, 

com sede a Rua Sergipe, nº 4075, bairro Vila Paulista, município de Catanduva (SP), CEP 15.803-

160, neste ato representada pelo Sr. Vandir Jorge Filho, inscrito(a) no CPF sob nº 330.934.338-35, 

neste ato denominada doravante DETENTORA, resolvem nos termos da Lei 8.666/1993 e Lei 

10.520/2002, em face das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 007/2020, REGISTRAR 

os preços para possível aquisição de peças para manutenção de máquinas motoniveladoras e 

retroescavadeiras, para Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Agricultura, 

conforme cláusulas a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente licitação aquisição parcelada de peças para uso na manutenção de 

máquinas motoniveladoras e retroescavadeiras, solicitada pela Secretaria Municipal de Obras e pela 

Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificações constantes do Anexo I, parte 

integrante deste Edital. 

Observação: As peças deverão ser compatíveis com a descrição de cada lote, quando 

mencionados, números de chassis. 

1.2. Para cotação dos objetos da licitação, os proponentes deverão ofertar produtos que atendam as 

características abaixo: 

1.2.1. O proponente vencedor deverá dar garantia dos produtos contra defeitos.  

1.2.2.  A empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer produto que 

apresente defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação do 

Município.  

1.2.3. Incumbe ao proponente vencedor o ônus da prova da origem do defeito.  

1.2.4. As quantidades estimadas serão adquiridas apenas pelo Órgão Gerenciador. 

1.2.5. Não há órgãos ou entidades participantes. 

1.2.6. Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo improrrogável de 12 

(doze) meses, a contar da data da assinatura da ata de registro de preços. 

1.3. Finalidade: Proporcionar a manutenção adequada dos maquinários da Secretaria Municipal de 

Obras. 

1.4. Justificativa: Ajustar um melhor desempenho para as máquinas que fazem parte da frota de 

maquinários da Secretaria Municipal de Obras com vistas a melhorias na prestação do serviço de 

manutenção de vias públicas rurais e urbanas do município de Restinga Sêca (RS). 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
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2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua 

assinatura; 

2.2. Em cada aquisição decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e 

condições constantes do edital do Pregão Eletrônico n° 007/2020, que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento 

das partes. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho 

e ordem de fornecimento, que será emitida pela Secretaria de Planejamento de acordo com os 

valores constantes na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos. 

3.2. A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a 

unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada. 

3.3. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu 

origem ao pedido de empenho. 

3.4. O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias após a entrega; e o devido recebimento dos 

produtos e nota fiscal por parte do órgão competente. 

3.5. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, devendo para isto ficar explicitado 

o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito. 

3.6. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

3.7. A fim de agilizar o processo de liquidação e pagamento, a licitante deve fazer constar no 

documento da fatura o número do edital e do contrato a que a mesma se refere. 

3.8. Ao Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto for entregue em 

desacordo com as especificações constantes deste instrumento e seus anexos. 

3.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

3.10. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação, no caso de 

aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

4.1. O prazo de fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura da Ata de Registro de Preços; 

4.2. O prazo de entrega dos produtos será de até 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento 

da ordem de fornecimento e nota de empenho; 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO CONTROLE, DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DOS 

PREÇOS REGISTRADOS: 

5.1. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas 

periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para o(s) item(ns) 

objeto da presente licitação. 

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. 

5.4. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 

cabendo ao Município convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de 

negociação. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 
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5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

5.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.7.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; e 

5.7.3. Tiver presentes razões de interesse público. 

5.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

5.9. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito 

ou de força maior devidamente comprovado, cabendo à Administração a aprovação do 

requerimento. 

5.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

5.11. Caso o preço seja atualizado, este não poderá ser superior ao praticado no mercado. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 

6.1. A solicitação do material será realizada conforme necessidade, mediante solicitação emitida 

através de empenho. 

6.2. Corre por conta da vencedora qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e 

descarregamento. 

6.3. Os produtos devem ser entregues na Secretaria Municipal de Obras, situada à Avenida Júlio de 

Castilhos, 1261, bairro Centro, município de Restinga Sêca, no caso de solicitações da Secretaria 

Municipal de Obras. Já no caso de solicitações da Secretaria Municipal de Agricultura o endereço 

para entrega será informado na Ordem de Fornecimento sempre que necessário.  

6.4. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) livre(s) de despesas pertinentes a frete, carga, 

descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

6.5. Caso seja verificada a não conformidade de algum produto, o licitante deverá promover as 

correções necessárias ou imediata substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 

6.6. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca poderão ser realizados testes 

para verificação da conformidade dos materiais com as especificações constantes do Edital e da 

proposta da DETENTORA; 

6.7. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de 

Recusa, no qual se registrarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os 

produtos serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

quando se realizarão novamente as verificações constantes do item 6.6; 

6.8. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado 

como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê o item 15 deste edital. 

6.9. Os custos para que sejam substituídos os produtos correrão exclusivamente às expensas da 

DETENTORA; 

6.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da DETENTORA pelo 

perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 

quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia; 

6.11. Caso haja necessidade, o setor solicitante, poderá requerer a antecipação ou prorrogação da 

entrega dos materiais; 

6.12. Todos os itens serão recebidos e avaliados pelo servidor responsável pelo pedido; 
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6.13. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da DETENTORA, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 

Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

6.14. Os produtos que estiverem em desacordo com a descrição do edital, mesmo após a assinatura 

do contrato, não serão recebidos, sem ônus a Prefeitura Municipal. 

6.15. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

6.16. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, a Contratante poderá 

promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e 

aceita pela Contratante. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  

7.1. Constituem obrigações do Município: 

7.1.1. Efetuar o pagamento ajustado e na data aprazada; 

7.1.2. Dar à(s) licitante(s) vencedora(s) da ata do RP (Fornecedora) as condições necessárias a 

regular execução das obrigações assumidas; 

7.1.3. Designar e apresentar à DETENTORA o preposto da Administração responsável pela 

fiscalização do cumprimento do Contrato; 

7.1.4. Atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu 

recebimento; 

7.1.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto contratado, 

em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo; 

7.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) 

contratada(s). 

7.1.7. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da DETENTORA para 

que as falhas possam ser corrigidas a tempo; 

7.1.8. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma 

prevista na Lei nº 8.666/93; 

7.1.9. Comunicar à DETENTORA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada no fornecimento dos produtos, 

fixando-lhe prazo para regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e 

contratuais previstas; 

7.1.10. Notificar a DETENTORA, fixando-lhe prazo para substituição do produto caso o 

mesmo venha com defeito ou impróprio para uso; 

7.2. Constituem obrigações da empresa: 

7.2.1. A empresa deverá efetuar a entrega dos produtos para quais for declarada vencedora no 

prazo de até 15 (quinze) dias, conforme a quantidade solicitada na convocação e cópia do 

empenho emitidos pela contratante. 

7.2.2. Os produtos devem ser entregues na Secretaria Municipal de Obras, situada à Avenida 

Júlio de Castilhos, 1261, bairro Centro, município de Restinga Sêca, no caso de solicitações da 

Secretaria Municipal de Obras. Já no caso de solicitações da Secretaria Municipal de 

Agricultura o endereço para entrega será informado na Ordem de Fornecimento sempre que 

necessário.  

7.2.3. Caso verifique-se a não conformidade do(s) produto(s), o licitante deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

7.2.4.  É obrigação da empresa o transporte dos produtos até o endereço indicado para 

entrega, bem como descarregar ou carregar os mesmos até os locais indicados. 

7.2.5. O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho 

prévio e ordem de fornecimento) e de acordo com a sua necessidade. 

7.2.6. Fornecer produtos novos, sem avarias; 

7.2.7. Entregar os produtos estritamente dentro das especificações contratadas, garantindo a 

boa qualidade do material; 

7.2.8. Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações do Instrumento 

Convocatório; 
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7.2.9. A aceitação do bem não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com 

relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de 

garantia; 

7.2.10. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 

quanto ao fornecimento; 

7.2.11. Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter 

em dia as obrigações sociais e salariais dos seus empregados; 

7.2.12. Reportar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer anormalidades, erros e 

irregularidades observadas no período de garantia dos produtos deste edital; 

7.2.13. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução da contratação, isentando o 

Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações 

previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, 

decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 

7.2.14. A empresa assume o compromisso formal de entregar os produtos, objeto do certame, 

com perfeição e acuidade. 

7.2.15. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou aos bens da 

mesma, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução da Ata de 

Registro, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 

7.2.16. Fornecer o produto de acordo com as especificações do edital. Todas as peças e 

componentes deverão ser entregues em ótimo estado de conservação, devidamente embalados, 

seguindo rigorosamente as especificações exigidas. Deverão também ser entregues conforme 

solicitação da Secretaria, não se responsabilizando por entregas fora de horário de expediente, 

ou quando não solicitadas; 

7.2.17. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou 

prepostos envolvidos na execução do contrato; 

7.2.18. Responsabilizar-se pela qualidade do produto fornecido e promover readequações 

sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 

contratado; 

7.2.19. Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, 

bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

7.2.20. Transportar os produtos em condições adequadas, sendo que o transporte será por 

conta da CONTRATADA; 

7.2.21. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados 

pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

7.2.22. No valor contratado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e 

seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 

produto. 

7.2.23. O fornecimento será realizado de acordo com a emissão da nota de empenho e ordem 

de fornecimento, e o material deverá ser entregue no endereço descrito anteriormente. 

7.2.24.  Manter, durante todo o período de execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação e os dados cadastrais da empresa 

atualizados. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E - UNIDADES 

REQUISITANTES: 

8.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados 

quando da emissão das Notas de Empenho. 

8.2. Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, durante seu período de vigência, 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, 

conforme Decreto nº 37, de 09/08/2010. 
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9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 

9.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

9.2. As penalidades serão: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. 

9.4. Serão aplicadas as penalidades: 

9.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa 

vencedora; 

9.4.2.  Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no 

certame por qualquer licitante; 

9.4.3.  Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer 

licitante; 

9.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo 

dentro do prazo estabelecido pelo Município; 

9.4.5.  Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

9.4.6.  Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou 

execução do(s) serviço(s) por culpa da empresa; 

9.4.7.  Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) 

serviço(s) executado(s); 

9.4.8.  Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever 

originado de norma legal ou regulamentar pertinente. 

9.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre 

que se verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 

elevada, a critério do Município. 

9.6.  A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

registrado, para o caso previsto no item 9.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

9.7.  Para os casos previstos nos subitem 9.4.7 e 9.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor total registrado. 

9.8.  A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. 

9.9.  A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, 

quando for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

9.10.  Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9.11.  A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 

inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

9.12.  O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 

declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 

Penalizadas nos temos da legislação. 

9.13.  Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a 

defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

9.13.1. Pela Administração, quando: 

a) Por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 

9.13.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 

contrato. 
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9.14. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens 

acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos 

autos que deram origem ao contrato. 

9.15. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o 

contrato a partir da publicação. 

9.16. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 9.13.2 

somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da 

convocação para assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 

10.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 

transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Eletrônico n° 

007/2020, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela 

PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO: 

11.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada por servidor designado pela 

Secretaria Municipal de Obras e pela Secretaria Municipal de Agricultura, e constará esta 

designação nos autos do processo por meio de Portaria.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. A Administração poderá revogar a licitação e/ou a Ata de Registro por interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 

49 da Lei Federal nº 8666/93). 

12.2. O MUNICÍPIO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

licitante vencedor para terceiros. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca (RS) para dirimir qualquer dúvida ou 

casos omissos a este Contrato. E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas 

vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

 

Restinga Sêca, 19 de março de 2020. 

 

 

  PAULO RICARDO SALERNO                                                 VANDIR JORGE FILHO 

              Prefeito Municipal                                        LINCETRACTOR COM., IMP. E EXP. EIRELI-EPP  
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ANEXO I 

OBJETO CONTRATADO 

Objeto: Aquisição de peças para manutenção de máquinas motoniveladoras e retroescavadeiras, solicitadas 

pela Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Agricultura; oriundo do edital de Pregão 

Eletrônico 007/2020, conforme especificações abaixo: 

 

LINCETRACTOR 

COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO 

LTDA 

7 
81180001 PINO CAÇAMBA 

DIANTEIRA 
INTERTEC 4 118,30 473,30 

8 80900102 BUCHA PALMARES 2 76,80 153,50 

9 80900093 BUCHA PALMARES 2 59,20 118,50 

10 
81110111 PINO CAÇAMBA 

DIANTEIRA 
PALMARES 1 209,00 209,00 

11 81110114 PINO PALMARES 1 270,50 270,50 

12 
81190061 PINO CAÇAMBA 

DIANTEIRA 
PALMARES 2 172,90 345,90 

13 81170002 PINO PALMARES 6 94,70 568,30 

14 81170003 PINO PALMARES 2 109,30 218,50 

15 12080023 BUCHA  PALMARES 6 76,20 456,90 

16 
80800296 BUCHA 

CAÇAMBA DIANTEIRA  
PALMARES 2 122,50 245,00 

17 80910030 BUCHA PALMARES 12 28,70 344,50 

18 

83110181 PINO 

TRANSVERSAL EIXO 

DIAN. 

PALMARES 2 61,80 123,60 

19 12080015 BUCHA JCB214 EXXIN 4 47,50 190,20 

20 12080018 BUCHA  PALMARES 2 47,70 95,50 

21 80900131 BUCHA PALMARES 4 82,70 330,80 

22 81150569 PINO DE AÇO PALMARES 1 264,60 264,60 

23 81150520 PINO DE AÇO PALMARES 1 163,00 163,00 

24 80900125 BUCHA AÇO EXXIN 6 53,40 320,60 

25 80900176 BUCHA AÇO EXXIN 4 59,90 239,50 

26 811/50372 PINO INTERTEC 1 289,50 289,50 

27 81150381 PINO PALMARES 1 191,30 191,30 

28 81150375 PINO PALMARES 1 144,60 144,60 

29 81120061 PINO EXXIN 1 157,70 157,70 

30 81190409 PINO PALMARES 1 138,70 138,70 

31 81150369 PINO EXXIN 1 154,20 154,20 

32 
91112400 PINO PIVO 

CAÇAMBA  
EXXIN 2 215,60 431,30 

33 80900128 BUCHA EXXIN 2 41,00 82,00 

34 80900127 BUCHA  PALMARES 2 66,80 133,50 

35 80900179 BUCHA  PALMARES 2 104,90 209,80 

36 40300750 BUCHA DE AÇO PALMARES 4 86,00 344,10 

37 80900126 BUCHA  PALMARES 4 45,70 182,60 

38 81150536 PINO PALMARES 2 164,90 329,70 

39 81150565 PINO PALMARES 2 154,50 309,00 

40 81190339 PINO  PALMARES 2 128,40 256,80 

41 81150038 PINO PALMARES 2 149,20 298,50 

42 

80910076 BUCHA 

CILINDRO 

ESTABILIZADOR 

PALMARES 2 69,50 139,00 

43 12080015 BUCHA  PALMARES 2 50,10 100,10 

44 80800388 BUCHA DE PALMARES 4 113,90 455,40 
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BRONZE DO GIRO 

45 81190198 PINO PIVO PALMARES 2 134,50 268,90 

46 
80800388 BUCHA DA 

TORRE GIRO 
PALMARES 2 98,10 196,20 

47 83110229 BUCHA PALMARES 4 52,00 207,80 

48 91310079 PINO PALMARES 1 416,40 416,40 

49 911/40106 PINO PALMARES 1 225,70 225,70 

50 
83110211 BUCHA DE 

BRONZE 
PALMARES 2 154,60 309,20 

51 811/70098 PINO PALMARES 1 355,00 355,00 

52 
81150483 PINO PIVO 

TORRE GIRO 
PALMARES 1 149,90 149,90 

53 12581200 PINO PALMARES 1 87,20 87,20 

54 
80900177 BUCHA 

CILINDRO GIRO 
PALMARES 4 81,70 326,80 

55 
80900137 BUCHA 

CILINDRO ROTAÇÃO 
PALMARES 4 59,50 237,80 

56 
81180001 PINO CAÇAMBA 

DIANTEIRA 
PALMARES 4 115,40 461,40 

57 80900102 BUCHA PALMARES 2 74,80 149,70 

58 80900093 BUCHA PALMARES 2 57,80 115,50 

59 
81110111 PINO CAÇAMBA 

DIANTEIRA 
PALMARES 1 203,80 203,80 

60 81110114 PINO PALMARES 1 263,70 263,70 

61 
81190061 PINO CAÇAMBA 

DIANTEIRA 
PALMARES 2 168,60 337,20 

62 81170002 PINO PALMARES 6 92,40 554,10 

63 81170003 PINO PALMARES 2 106,50 213,00 

64 12080023 BUCHA  PALMARES 6 74,30 445,50 

65 
80800296 BUCHA 

CAÇAMBA DIANTEIRA  
PALMARES 2 119,50 238,90 

66 80910030 BUCHA PALMARES 12 28,00 335,90 

67 

83110181 PINO 

TRANSVERSAL EIXO 

DIAN. 

PALMARES 2 60,20 120,50 

68 12080015 BUCHA JCB214 EXXIN 4 46,40 185,40 

69 12080018 BUCHA  PALMARES 2 46,50 93,10 

70 80900131 BUCHA PALMARES 4 80,60 322,50 

71 81150569 PINO DE AÇO PALMARES 1 258,00 258,00 

72 81150520 PINO DE AÇO PALMARES 1 158,90 158,90 

73 80900125 BUCHA AÇO EXXIN 6 52,10 312,60 

74 80900176 BUCHA AÇO EXXIN 4 58,40 233,50 

75 811/50372 PINO INTERTEC 1 282,20 282,20 

76 81150381 PINO PALMARES 1 186,60 186,60 

77 81150375 PINO PALMARES 1 141,00 141,00 

78 81120061 PINO EXXIN 1 153,80 153,80 

79 81190409 PINO PALMARES 1 135,20 135,20 

80 81150369 PINO EXXIN 1 150,40 150,40 

81 
91112400 PINO PIVO 

CAÇAMBA  
EXXIN 2 210,20 420,50 

82 80900128 BUCHA EXXIN 2 40,00 80,00 

83 80900127 BUCHA  PALMARES 2 65,10 130,20 

84 80900179 BUCHA  PALMARES 2 102,30 204,50 
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85 40300750 BUCHA DE AÇO PALMARES 4 83,90 335,50 

86 80900126 BUCHA  PALMARES 4 44,50 178,10 

87 81150536 PINO PALMARES 2 160,80 321,50 

88 81150565 PINO PALMARES 2 150,70 301,30 

89 81190339 PINO  PALMARES 2 125,20 250,40 

90 81150038 PINO PALMARES 2 145,50 291,00 

91 

80910076 BUCHA 

CILINDRO 

ESTABILIZADOR 

PALMARES 2 67,80 135,60 

92 12080015 BUCHA  PALMARES 2 48,80 97,60 

93 
80800388 BUCHA DE 

BRONZE DO GIRO 
PALMARES 4 111,00 444,00 

94 81190198 PINO PIVO PALMARES 2 131,10 262,20 

95 
80800388 BUCHA DA 

TORRE GIRO 
PALMARES 2 95,70 191,30 

96 83110229 BUCHA PALMARES 4 50,70 202,60 

97 91310079 PINO PALMARES 1 406,00 406,00 

98 911/40106 PINO PALMARES 1 220,00 220,00 

99 
83110211 BUCHA DE 

BRONZE 
PALMARES 2 150,70 301,50 

100 811/70098 PINO PALMARES 1 346,20 346,20 

101 
81150483 PINO PIVO 

TORRE GIRO 
PALMARES 1 146,10 146,10 

102 12581200 PINO PALMARES 1 85,00 85,00 

103 
80900177 BUCHA 

CILINDRO GIRO 
PALMARES 4 79,70 318,60 

104 
80900137 BUCHA 

CILINDRO ROTAÇÃO 
PALMARES 4 57,00 228,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 e 03 R$ 24.210,42 

 

 

 

 

 

 
 

 




