
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2011
TIPO MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL

Edital de tomada de preços para a contratação de empresa para a prestação 
de serviços com inclusão de peças para recuperação e reforma geral dos 
tratores esteira D4D e D6D.

O PREFEITO  DE ITAQUI no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com a Lei Complementar n.º123, de 14 de 
dezembro de 2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 20 do mês 
de julho do ano de 2011 na sala de reuniões do Setor de Licitações, situada na Rua Bento Gonçalves, nº 
335,  Centro,  Itaqui/RS,  se  reunirá  a  Comissão  Permanente  de  Licitações,  designada  pela  Portaria  n.° 
1306/2010 com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para contratação de 
empresa para a prestação de serviços com inclusão de peças para recuperação e reforma geral dos tratores 
esteira D4D e D6D.

OBS: OS TRATORES ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA VISITAÇÃO NO SEGUINTE EN-
DEREÇO,

RUA JOÃO LAPZ,1864

CEP: 97500-970

VILA DNER

URUGUAIANA-RS

TEL;(55)3413.1242 / FAX:3411.2099

Poderão participar as empresa do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Municí-
pio de Itaqui ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia ante-
rior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação  de empresa para a prestação de serviços 
com inclusão de peças para recuperação e reforma geral dos tratores esteira D4D e D6D, conforme especi-
ficações abaixo:
Item Descrição do Serviço

01 Prestação de serviço de mão de obra com a inclusão de peças de reposição para reforma do trator 
esteira D4D: revisão dos comandos direcionais com troca de discos, molas, retentores e rolamen-
tos dos comandos; recuperação da caixa de marchas, com substituição do eixo principal da caixa, 
rolamentos e juntas, retentores; revisão e conserto da embreagem, colocação de uma bomba da 
embreagem nova, colocação de cruzetas novas, e eixo acionador da embreagem; colocação de 02 
correntes com parafusos, recuperação das garras de sapatas, desmontagem, limpeza, trocar juntas e 
conserto do radiador, colocação de mangueiras novas; desmontagem; limpeza e substituição do kit 
de vedação do tanque hidráulico e montagem; recuperação completa do 'U' da lâmina com troca 
das lâminas canto e parafusos; colocação de assento do operador e descansos laterais dos braços; 
recuperação dos trucks; substituição de talas das rodas guias; recuperação das rodas guias; coloca-
ção de 10 roletes inferiores e 02 superiores; trocar mola tensora do truck; colocação de duas rodas 
motrizes novas e recuperação dos estriados das duas rodas motrizes, colocação de retentores duo-
cone, rolamentos e vedação do comando final; recuperação da bomba injetora, motor de partida, 
alternador e colocação de tubo de descarga, silenciador completo jateamento e pintura geral. 



02 Prestação de serviços com a inclusão de peças para a reforma geral do trator esteira D6D-PS-
9FK00138. Desmontagem, limpeza, conserto do radiador, troca de rolamentos da hélice, manguei-
ras do radiador e troca de juntas de montagem; recuperação da transmissão com troca de discos, 
placas, separadores, kit completo de vedação, revisão do comando substituição da engrenagem 
acionadora, kit  de vedações, rolamentos e montagem; recuperação dos comandos direcionais e 
freios, do comando final dos dois lados, troca dos cubos, retentores, vedações, anéis de aço, jogo 
de lonas de freios, vedações do comando final e direcional, revisão da válvula de controle do co-
mando direcional; limpeza do tanque de combustível, desmontagem, revisão e montagem do tan-
que hidráulico, com troca de kit de vedações do tanque hidráulico e do comando hidráulico com-
pleto; revisão e conserto do material rodante, levantar garras de sapatas, recuperação dos roletes, 
trucks. Recuperação do “U” da lâmina com ajustes dos braços e troca de lâminas com os parafu-
sos; recuperação da barra equalizadora com a troca de borrachas ajustes e alinhamento, recupera-
ção de assento do operador, lataria, toldo do operador; recuperação da parte elétrica geral; painel 
elétrico, indicadores do painel (todos), faróis, recuperação do alternador, motor de partida. Recu-
peração geral do motor, incluindo retífica de virabrequim, troca do kit completo do motor, cami-
sas, pistões, anéis, bronzinados, recuperação do cabeçote, turbina, colocação de cano de descarga. 
Montagem geral. Recuperação da bomba injetora. Jateamento e pintura geral.

1.1. A empresa contratada é responsável pela manutenção técnica, efetuando ajustes se for necessário, com 
visita mensal de seus mecânicos  e com acompanhamento de manutenção e instrução do operador pelo pe-
riodo de 60 (sessenta)dias a contar da entrega do bem.

1.2. A entrega deverá ser na Rua Mariano Pinto, nº 120, Itaqui/RS.

1.3. O transporte e a entrega correrá por conta da empresa vencedora do certame.

1.4. O prazo para a entrega do Trator D6D será de 45 ( quarenta e cinco) dias a contar  da assinatura do  
contrato

1.5. O prazo para a entrega do Trator D4D será de  90(noventa) dias a  contar da assinatura do contrato  

2. DO CADASTRO

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 13 de julho de 2011, os se-
guintes documentos:

2.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores;

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-
mento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quan-
do a atividade assim o exigir.

2.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, relativas ao domicílio ou sede 
do licitante;



d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

2.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em caracte-

rísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

2.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,  já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comer-
cial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa.

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta.

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa ju-
rídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;

2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.1 a 2.1.4, poderão ser apresentados em original, por có-
pia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. 
Sendo que os documentos do item 2.1.2 (regularidade fiscal) poderão, ainda, serem extraídos de sistemas 
informatizados, mediante uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos a verificação de sua au-
tenticidade pela Administração.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no 
dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, 
respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2011

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DE TELEFONE DA EMPRESA)

-----------------------------------------------------------------

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2011

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento 
e julgamento regular da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação e de proposta, observando, res-
pectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente edital.

4. DA HABILITAÇÃO

4.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC atualizado fornecido pelo Município.



b) Os documentos listados no item 2.1.2, relativos a regularidade fiscal;

c) declaração de conformidade com o edital, conforme modelo constante no Anexo II e,

d) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que atende ao 
disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir dos 14 anos, conforme modelo constante no Anexo III.

4.2. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, ou-
torgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.

4.3 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Comple-
mentar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, fir-
mada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos 
os documentos previstos neste edital.

4.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, desde que observado 
o requisito do item 4.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos 
neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

4.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

4.6. O prazo de que trata o item 4.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a cri-
tério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcur-
so do respectivo prazo.

4.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.4, implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 10.3, sendo facultado à Administração con-
vocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a li-
citação.

5. DA PROPOSTA

O envelope n.º 02 deverá conter:

a) proposta financeira,contendo o valor de cada peça ,do serviço e o valor total, rubricadas em 
todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global 
para a execução dos serviços, objeto desta licitação;.

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada par a 
sua entrega.

6. DO JULGAMENTO

6.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em 
consideração o menor preço global (prestação do serviço com inclusão de peças) para a execução dos 
serviços licitados.

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 
as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3, deste edital.

7.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempre-
sa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% 
(dez por cento) à proposta de menor valor.

7.3. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:



a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de me-
nor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 
5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada ven-
cedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de clas-
sificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se en-
quadrarem na hipótese do item 4.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma pre-
vista na alínea a deste item.

c)  Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresen-
tação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

7.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
do item 7.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamen-
te de menor valor.

7.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com 
a convocação prévia de todos os licitantes.
8. DOS RECURSOS

8.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alí-
neas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

9. DOS PRAZOS

9.1 O serviço de conserto do item 01 deverá ser realizado em 45 (quarenta e cinco) dias e do item 2 em 90 
(noventa) dias, a contar da data da assinatura do contrato. 

10.  DAS PENALIDADES

10.1 multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual 
será considerado inexecução contratual;

10.2 multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 
ano);

10.3 multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
(dois anos);

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a realização do serviço e entrega dos trato-
res mediante emissão de laudo pela Secretaria competente.

11.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 
contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço.

11.3. O valor referente ao ISSQN será retino no ato do empenho, exceto quando se tratar de empre-
sas optantes pelo Simples.

11.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA



As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da seguinte do-
tação orçamentária: 

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

FUNÇÃO: 17 – Saneamento

SUB-FUNÇÃO: 512 – Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA: 20 – Saneamento

PROJETO/ATIVIDADE: 2184 – Fundo Gestão Compartilhada Saneamento

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00

RECURSO: 1717 – FGCS

REDUZIDO: 1871-6

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 
seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de re-
curso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inci-
so I, a e b, da Lei n.° 8.666-93).

13.2. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I - minuta do contrato; II – modelo de 
declaração de concordância com o Edital; III – modelo de declaração que não emprega menor  IV - Memo-
rial Descritivo  - V -Orçamento de peças e mão de obra  , VI - Orçamento de peças para o Trator D4-D, VII 
- memorial Descritivo, VIII - Orçamento de Peças e Mão de Obra ,IX - Orçamento de peças para o Trator 
D6-D

Informações serão prestadas aos interessados no horário da 7 h às 13  h, na Prefeitura Munici-
pal de Itaqui/RS na Secretaria Municipal de Obras sita na Rua Mariano Pinto, nº 120. As cópias do edital 
deste  certame,  bem como  seus  anexos,  podem  ser  obtidas  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Itaqui 
(www.itaqui.rs.gov.br) gratuitamente, ou no Setor de Licitações onde  mediante o pagamento da importân-
cia de R$ 10,00 (dez reais), diretamente na tesouraria do Município.

Itaqui, 30 de julho de 2011.

________________________________________
   Gil Marques Filho 

   Prefeito Municipal

     Este edital se encontra examinado e apro-
vado por esta Assessoria Jurídica.
      Em ___-___-______.
      ________________________
                Assessor (a) Jurídico (a)
      

http://www.itaqui.rs.gov.br/


ANEXO I – Minuta de Contrato

Contrato nº _____/2011

Contrato de prestação de serviço com inclusão de peças para 
recuperação e reforma geral dos tratores esteira D4D e D6D 
que  fazem  o  Município  de  Itaqui  e  a 
Empresa___________________________

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem de um 
lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335, denominado 
neste ato como  CONTRATANTE representado pelo Prefeito Municipal, Sr.  GIL MARQUES FILHO 
inscrito no CPF sob o nº 132.750.620-34 e portador de cédula de identidade nº 9003198786, brasileiro, 
maior, residente e domiciliado nesta cidade e, e, do outro lado ____________________________ inscrita 
no  CNPJ  sob  o  nº.  ______________________________,  com  sede  em 
____________________________________,   neste  ato  representada  por  seu 
________________________________ doravante denominada CONTRATADO, tendo em vista a Toma-
da de Preço nº010 /2011, os Processos Administrativos nº. 86.498/2010 e 86.496/2010 e a Lei nº 8.666/93, 
perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

Constitui objeto da presente licitação a contratação  de empresa para a prestação de serviços 
com inclusão de peças para recuperação e reforma geral dos tratores esteira D4D e D6D, conforme especi-
ficações abaixo:

Item Descrição do Serviço

01 Prestação de serviço de mão de obra com a inclusão de peças de reposição para reforma do trator 
esteira D4D: revisão dos comandos direcionais com troca de discos, molas, retentores e rolamen-
tos dos comandos; recuperação da caixa de marchas, com substituição do eixo principal da caixa, 
rolamentos e juntas, retentores; revisão e conserto da embreagem, colocação de uma bomba da 
embreagem nova, colocação de cruzetas novas, e eixo acionador da embreagem; colocação de 02 
correntes com parafusos, recuperação das garras de sapatas, desmontagem, limpeza, trocar juntas e 
conserto do radiador, colocação de mangueiras novas; desmontagem; limpeza e substituição do kit 
de vedação do tanque hidráulico e montagem; recuperação completa do 'U' da lâmina com troca 
das lâminas canto e parafusos; colocação de assento do operador e descansos laterais dos braços; 
recuperação dos trucks; substituição de talas das rodas guias; recuperação das rodas guias; coloca-
ção de 10 roletes inferiores e 02 superiores; trocar mola tensora do truck; colocação de duas rodas 
motrizes novas e recuperação dos estriados das duas rodas motrizes, colocação de retentores duo-
cone, rolamentos e vedação do comando final; recuperação da bomba injetora, motor de partida, 
alternador e colocação de tubo de descarga, silenciador completo jateamento e pintura geral. 

02 Prestação de serviços com a inclusão de peças para a reforma geral do trator esteira D6D-PS-
9FK00138. Desmontagem, limpeza, conserto do radiador, troca de rolamentos da hélice, manguei-
ras do radiador e troca de juntas de montagem; recuperação da transmissão com troca de discos, 
placas, separadores, kit completo de vedação, revisão do comando substituição da engrenagem 
acionadora, kit  de vedações, rolamentos e montagem; recuperação dos comandos direcionais e 
freios, do comando final dos dois lados, troca dos cubos, retentores, vedações, anéis de aço, jogo 



de lonas de freios, vedações do comando final e direcional, revisão da válvula de controle do co-
mando direcional; limpeza do tanque de combustível, desmontagem, revisão e montagem do tan-
que hidráulico, com troca de kit de vedações do tanque hidráulico e do comando hidráulico com-
pleto; revisão e conserto do material rodante, levantar garras de sapatas, recuperação dos roletes, 
trucks. Recuperação do “U” da lâmina com ajustes dos braços e troca de lâminas com os parafu-
sos; recuperação da barra equalizadora com a troca de borrachas ajustes e alinhamento, recupera-
ção de assento do operador, lataria, toldo do operador; recuperação da parte elétrica geral; painel 
elétrico, indicadores do painel (todos), faróis, recuperação do alternador, motor de partida. Recu-
peração geral do motor, incluindo retífica de virabrequim, troca do kit completo do motor, cami-
sas, pistões, anéis, bronzinados, recuperação do cabeçote, turbina, colocação de cano de descarga. 
Montagem geral. Recuperação da bomba injetora. Jateamento e pintura geral.

Parágrafo Primeiro. A empresa contratada é responsável pela manutenção técnica, efetuando ajustes se 
for necessário, com visita mensal de seus mecânicos  e com acompanhamento de manutenção e instrução 
do operador. pelo periodo de 60(sessenta)dias a  contar com a entega do bem.

Parágrafo Segundo. A entrega deverá ser na Rua Mariano Pinto, nº 120, Itaqui/RS.

Parágrafo Terceiro. O transporte e a entrega correrá por conta da empresa vencedora do certame.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo prestação do serviço de que trata o 

presente contrato, a importância de R$ _______________________________________ por hora;

Parágrafo único. Os valores do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser corrigidos 

desde então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IGP-M, calculado pró-rata dia.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O pagamento será efetuado mensalmente  mediante laudo da Secretaria competente.

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visuali-

zação, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimen-

to do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

Parágrafo Segundo - O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quando se tratar 

de empresas optantes pelo Simples.

Parágrafo Terceiro - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhi-

mento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço;

CLÁUSULA QUARTA:

Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defe-

sa, aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no item 10 do ato convocatório.

Parágrafo único.  As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

CLÁUSULA QUINTA:



As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério 

exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SEXTA:

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

ÓRGÃO: 5 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

UNIDADE: 3 – Departamento de Obras e Conservação

FUNÇÃO: 17 – Saneamento

SUB-FUNÇÃO: 512 – Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA: 20 – Saneamento

PROJETO/ATIVIDADE: 2184 – Fundo Gestão Compartilhada Saneamento

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00

RECURSO: 1717 – FGCS

REDUZIDO: 1871-6

CLÁUSULA SÉTIMA

O prazo para entrega dos tratores será de 45 (quarenta e cinco dias)  para o Trator 

D4D e de 90 (noventa)dias para o Trato D6D  a contar da assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA

O presente contrato está vinculado a Tomada de Preços nº 010/2011, à proposta do vence-
dor e à Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA

O objeto do presente contrato tem garantia de 90 (noventa) dias quanto a vícios ocultos ou 
defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

Parágrafo Único.  A garantia do serviço será de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA

As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui como o competente para a solução de 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três)  vias 
de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas instrumen-
tárias.

Itaqui, ______de _________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal



______________________________________________
Contratada

Testemunhas:

___________________________________

___________________________________

Anexo II

 DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI



A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Tomada de Preços nº 010/2011

Prezados (as) Senhores (as)

O  profissional  __________________________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº 
___________________________________  (qualificação:  nacionalidade,  estado  civil,  endereço),  em 
atendimento ao disposto no ato convocatório da Tomada de Preços nº 010/2011, bem perante Vossas Sen-
horias declarar que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as espe-
cificações técnicas necessárias à execução dos serviços.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

Anexo III

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Tomada de Preços nº 010/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
Nº  010/2011,  que  a  proponente  .................................................................  (nome  completo),  inscrito  no 
CPF/MF  sob  n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (endere-
ço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horá-
rio noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer traba-
lho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos.

Local e data
Nome e assinatura do  Contador da Empresa 



Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Transportes

limo. Sr.
Gil Marques Filho
M.D. Prefeito Municipal

Augusto Becker Seckler, Secretário Municipal de Obras Viação e Transporte, vem mui
respeitosamente solicitar de v.sa. Se digne conceder-lhe licença para LICITAR a
contratação de empresa para execução no sistema de empreitada global para serviços de
reforma do Trator de Esteiras Modelo 04-0.

Poderão participar da presente licitação empresas qualificadas no ramo, com
experiência comprovada neste tipo de fornecimento e que disponham de equipamentos e
pessoal próprio, qualificado e treinado, legalmente estabelecida e devidamente cadastrada
nesta Prefeitura.

Deverá ser apresentado preço global de acordo com a planilha orçamentária anexa a
este pedido.

Serão desclassificadas as propostas dos proponentes que apresentarem preços
manifestamente excessivos e inexeqüíveis.

Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de
todo o serviço objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de
pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte do licitante.

As propostas deverão ser executadas de acordo com as especificações técnicas,
cronograma físico-financeiro, orçamento e memorial descritivo.

A empresa responsabilizar-se -a pela qualidade e perfeição técnica das obras,
devendo refazer, às suas expensas, os serviços que apresen arem má qualidade, ou que
não tenham obedecido as boas técnicas de xecução.



Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Transportes

Especificações Técnicas
Serviços a serem executados:

Revisão dos comandos direcionais, com troca de discos, molas, retentores e
rolamentos dos comandos direcionais.

Recuperação da caixa de marchas, com substituição do eixo principal da caixa,
rolamentos juntas retentores e vedações.

Colocação de cruzetas novas.
Revisão e conserto da embreagem.
Colocação de 02 correntes com parafusos e porcas das sapatas.
Desmontagem, limpeza troca de juntas e conserto do radiador, montagem.
Desmontagem, limpeza, substituir kit de vedações do tanque hidráulico e montagem.
Recuperação do U da lâmina, substituição dos munhões e capas, trocas, lâminas,

cantos de lâminas com parafusos e porcas.
Colocação do assento do operador.
Recuperação dos trucks, substituir talas das rodas guias, recuperação das rodas,

guias, levantar garras de 72 sapatas, colocação de 10 roletes inferiores e 02 roletes
superiores.

Colocação de 02 rodas motrizes novas com retentores, vedaçães e recuperação dos
cubos.

Jateamento e pintura geral.
Recuperação da bomba injetora, motor de partida, alternador, confeccionar chicotes

elétricos cabos de baterias, e colocação de 02 baterias.
Colocação de faróis, instalação do painel de instrumentos.
Substituição do filtro de óleo do mot ,'filtros de ar primário e secundário, filtro da

transmissão e hidráulico.
Montagem geral e testes.
Colocação de descarga e tubo ,e saída.



Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Transportes

Descrição R$

Valor total de peças: R$ 24.744,02

Valor total de mão de obra: R$ 5.640,00

Valor TOTAL: R$ 30.384,02



~.PREFEITURA MUNICIPAL
. 'ITAQUI- RS

"'v;" - ,~ Secretaria Municipal de Obras,
r- 'TA'
r- ~ Viação e Transportes

Trator 04-0
ORÇAMENTO

Item Descrição do Serviço Unid Quant. Unit.R$ Total R$

1 Esteira unid 2 3884,00 7.768,00
2 Rolete Superior unid 2 420,00 840,00
3 Rolete unid 4 650,00 2.600,00
4 Rolete unid 6,00 580,00 3.480,00
5 Coxim unid 8,00 4,00 32,00
6 Trava unid 4,00 6,00 24,00
7 Parafuso unid 4,00 2,00 8,00
8 Camisa unid 1,00 400,00 400,00
9 Anel unid 1,00 1,00 1,00

10 Gaxeta unid 1,00 9,00 9,00
11 Valvula unid 1,00 20,00 20,00
12 Valvula unid 1,00 10,00 10,00
13 Anel unid 1,00 2,00 2,00
14 Anel unid 1,00 2,00 2,00
15 Cavilha unid 2,00 3,00 6,00
16 Cavilha unid 2,00 3,00 6,00
17 Parafuso unid 4,00 4,00 16,00
18 Parafuso unid 4,00 3,00 12,00
19 Arruela unid 20,00 0,50 10,00
20 Arruela unid 20,00 0,50 10,00
21 Parafuso unid 20,00 3,00 60,00
22 Arruela unid 20,00 0,50 10,00
23 Suporte unid 2,00 150,00 300,00
24 Suporte unid 2,00 150,00 300,00
25 Cavilha unid 4,00 4,00 16,00
26 Placa unid 4,00 20,00 80,00
27 Placa unid 8,00 2,00 16,00
28 Calço unid 32,00 1,00 32,00
29 Parafuso unid 16,00 1,00 16,00
30 Arruela unid 16,00 1,00 16,00
31 Cone unid 2,00 150,00 300,00
32 Capa unid 2,00 90,00 180,00
33 Mancal ,---- unid 2,00 100,00 200,00
34 Tira Da Roda Guia ,/ 'unid 4,00 6,00 24,00
35 Suporte /r unid 2,00 600,00 1.200,00
36 Trava / unid 2,00 15,00 30,00
37 Cubo I un,d 2,00 1550,00 3.100,00
38 Bico / I urjd 4,00 60,00 240,00
39 Elemento I I utiid 4,00 150,00 600,00
40 Anel / Ijnid 4,00 1,50 6,00

/,I
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41 Filtros unid 4,00 1,50 6,00
42 Bico unid 4,00 80,00 320,00
43 Mola unid 4,00 5,00 20,00
44 Filtro unid 1,00 32,00 32,00
45 Filtro unid 1,00 20,00 20,00
46 Filtro de Ar unid 1,00 55,00 55,00
47 Filtro de Ar Prim. unid 1,00 50,00 50,00
48 Filtro unid 1,00 14,00 14,00
49 Junta unid 2,00 6,00 12,00
50 Retentor unid 4,00 70,00 280,00
51 Anel unid 2,00 2,00 4,00
52 Aruela unid 2,00 9,00 18,00
53 Anel unid 2,00 10,00 20,00
54 Arruela unid 16,00 1,50 24,00
55 Junta unid 2,00 17,00 34,00
56 Bucha unid /2,00 50,00 100,00
57 Protetor unisV 2,00 \ 80,00 160,00
58 Protetor u,fÚd 2,00 80,00 160,00
59 Porca jmid 2,00 ~25,00 250,00
60 Trava J unid ~,OO I 1,51 3,02
61 Cruzeta unid ~,OO 90,00 180,00
62 Aro unid 2,00 500,00 1.000,00

Total I R$ 24.744,02
I

I
Itaqui, 09 de Junho de 2011. / I

\ ~(J/~' //
L ;1' !'

1 A
August~ Beclfer %eckler
Eng.Ci) il- C~ 81.784

--/



Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Transportes

limo. Sr.
Gil Marques Filho
M.D. Prefeito Municipal

Augusto Becker Seckler, Secretário Municipal de Obras Viação e Transporte, vem mui
respeitosamente solicitar de v.sa. Se digne conceder-lhe licença para LICITAR a
contratação de empresa para execução no sistema de empreitada global para serviços de
reforma do Trator de Esteiras Modelo 060.

Poderão participar da presente licitação empresas qualificadas no ramo, com
experiência comprovada neste tipo de fornecimento e que disponham de equipamentos e
pessoal próprio, qualificado e treinado, legalmente estabelecida e devidamente cadastrada
nesta Prefeitura.

Deverá ser apresentado preço global de acordo com a planilha orçamentária anexa a
este pedido.

Serão desclassificadas as propostas dos proponentes que apresentarem preços
manifestamente excessivos e inexeqüíveis.

Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de
todo o serviço objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de
pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte do licitante.

As propostas deverão ser executadas de acordo com as especificações técnicas,
cronograma físico-financeiro, orçamento e memoriã/'descritivo.

A empresa responsabilizar-se -a pela qualidade e perfeição técnica das obras,
devendo refazer, às suas expensas, os~erviços que apresentarem má qualidade, ou que
não tenham obedecido as boas técnicas de exe ção.



Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Transportes

Serviços a serem executados:
Lavagem
- Efetuar lavagem geral da máquina.
Motor
- Retirar e instalar o motor e acessórios; fornecer e substituir suporte, anel e correia.
Bloco Básico
- Recondicionar motor diesel, fornecer e substituir camisas, jogos de anéis, bronzinas fixas e
móveis, mancais de engrenagens, tuchos, cubo, protetor, bojões, parafusos, anéis e juntas,
conexões, tampas, rolamentos, retentores, mangueiras, filtros, luvas, espaçadores,
separador d'água, suporte, clipes, tiras, insertos e acoplamentos;
- Mandrilhar ferro do bloco e buchas de biela;
- Polir virabrequim;
- Efetuar limpeza geral e teste de trocador de calor do motor;
- Revisar trocador de calor da transmissão, com troca de núcleo novo.
Cabeçote
- Revisar o cabeçote; fornecer e substituir travas, anéis, retentores, sedes, molas, girador,
guias, placas, fixadores, encosto, juntas, válvulas de admissão, escape e bicos injetores.
Bomba de óleo
- Fornecer e substituir por uma da Curipeças.
Turbo
- Fornecer e substituir o turbo á base de troca Reman.
Bomba Injetora
- Desmontar, revisar e montar, fornecer e substituir válvulas, colar, calços, alavancas,
tuchos, eixo principal, êmbolos, rolamentos, carcaça, pinos, molas, pistões anéis, porcas, kit
de juntas, buchas, chavetas.
Bomba d'água
- Fornecer e substituir retentores, rolamentos, eixo e motor.
Motor de partida
- Revisar motor de partida
Alternador
- Desmontar, revisar e montar alternador; fornecer e sub Itituir par
rolamentos.
Montagem do Motor
- Efetuar montagem do motor e realizar teste no dinamôm
Sistema de Exaustão



- Revisar Sistema de Exaustão; fornecer e substituir parafusos, porcas, braçadeiras,
elementos e tampa.
Sistema de Arrefecimento
- Revisar Sistema Arrefecedor; fornecer e substituir juntas, braçadeiras, mangueiras,
válvulas, amortecedores, torneira e termostato.
Transmissão
- Revisar transmissão, fornecer e substituir duas engrenagens, rolamentos, mancais,
parafusos, porcas, arruelas, anéis e retentores.
- Metalizar dois eixos na área de vedações do retentor.
- Retificar cinco pistões e cinco alojamentos dos pistões.
- Efetuar montagem da transmissão, teste e regulagem em bancada.
Instalação de Transmissão
- Retirar e instalar transmissão, fornecer e substituir anéis, juntas, mangueiras, retentores,
braçadeiras.
Conversor de Torque
- Revisar conversor de torque, fornecer e substituir engrenagens tampa rolamentos, discos,
molas, filtros, suporte, fixador, mancais, pinos, arruelas, anéis retentores, cruzetas, graxeiras
e juntas.
- Metalizar dois colos dos alojamentos.
Lâmina 'u'
- Recuperar lâmina "U".
Comando Final
- Retirar desmontar, revisar e montar comando final lado direito; fornecer e substituir juntas,
parafusos, vedações, anéis, cavilhas, tampas, pinhões, engrenagens, rolamentos, arruelas,
porcas, molas, segmentos, protetores, tambor, capas, cones, carcaça e chaveta.
Mola Tensora
- Retirar, desmontar, revisar e montar mola tensora lado esquerdo; fornecer e substituir
parafusos, anéis, cavilhas, arruelas, porcas, mola, válvula, retentor, cilindro e graxeira.
Ripper
- Retirar, desmontar, revisar e montar ripper; fornecer e substituir pinos, contra pinos,
graxeiras, placas, porcas e parafusos.
- Recuperações de furos.
Bomba Hidráulica de Engrenagens
- Retirar, desmontar, revisar e montar bomba hidráulica de engrenagem; fornecer e
substituir, placas, anéis, buchas, engrenagem, carcaça, eixo e junta.
Sistema Elétrico
- Revisar Sistema Elétrico; fornecer e substituir faróis, baterias, tiras, parafusos, porcas,
arruelas, fusíveis, clipes, suportes, terminais, interruptor, lâmpada, tampa e porta fusível.
- Recuperações de chicotes elétricos. ,
Barra Equalizadora ..
- Retirar, desmontar, revisar e montar barra equalizadora; f0J'lecer e substituir
amortecedores, graxeiras e cruzetas.
Cilindro Hidráulico !

- Retirar, desmontar, revisar e montar cilindros hidráulicos; fornece •.e s bstituir anéis,
retentores, luvas, mancais, juntas, contra pinos, braçadeifa e manguei a.
- Recuperações das hastes dos cilindros com cromo.
Linhas do Sistema Hidráulico
- Revisar linhas do sistema hidráulico; fornecer e substit
braçadeiras e contra pinos.
Sistema de Combustível



- Revisar Sistema de Combustível; fornecer e substituir anéis, clipes, elementos, defletor e
junta;
- Realizar limpeza do tanque de combustível.
Embreagem e Freio
- Desmontar, revisar e montar embreagem e freios; fornecer e substituir contra pinos e mola.
Implementos
- Desmontar, revisar e montar implementos; fornecer e substituir parafusos, contra pinos,
porcas, arruelas, pinos, lâminas, barra cortante, anéis e juntas.
- Recuperações da face da lâmina e alojamento do pino central.
Assento
- Recuperar assento do operador.
Programa Manutenção Preventiva
- Realizar manutenção preventiva de 2000 horas; fornecer e substituir todos óleos e filtros do
equipamento
Diálise
- Realizar diálise no Sistema Hidráulico.
Pintura ,/
- Realizar pintura geral do equipamento. /

/



Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Transportes

Descrição R$
Material: R$ 49.973,05
Mão de Obra: R$ 39.642,90
TOTAL R$ 89.615,95
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PREFEITURA MUNICIPAL
.. ITAQUI-RS
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I- '~::.. ~" Secretaria Municipal de Obras,
tTA Viação e TransportesI-

Trator 06-0
ORÇAMENTO

Item Descrição do Serviço Unid Quant. Unit. R$ Total R$

1 Anel unid 1 10,42 10,42
2 Correia unid 1 50,00 50,00
3 Suporte-02 unid 4 150,00 600,00
4 Suporte-02 uníd 2,00 100,00 200,00
5 Junta unid 1,00 17,43 17,43
6 Junta-02 unid 2,00 50,29 100,58
7 Torneira unid 1,00 37,22 37,22
8 Braçadeira unid 4,00 19,31 77,24
9 Mangueira unid 13,00 2,30 29,90

10 Mangueira unid 12,00 3,89 46,68
11 Junta-02 unid 1,00 4,49 4,49
12 Junta-02 unid 1,00 9,62 9,62
13 Junta-02 unid 1,00 50,00 50,00
14 Valvula unid 1,00 20,78 20,78
15 Junta-02 unid 1,00 4,19 4,19
16 Amortecedor unid 2,00 37,20 74,40
17 Junta unid 2,00 2,52 5,04
18 Junta unid 1,00 4,56 4,56
19 Braçadeira unid 2,00 19,31 38,62
20 Mangueira unid 8,00 1,91 15,28
21 Junta unid 1,00 4,83 4,83
22 Junta unid 1,00 4,37 4,37
23 Valvula-01 unid 1,00 4,37 4,37
24 Termostato unid 1,00 150,00 150,00
25 Preparação unid 10,00 600,00 6.000,00
26 Tampa-02 unid 1,00 99,98 99,98
27 Braçadeira unid 1,00 56,07 56,07
28 Braçadeira unid 1,00 50,43 50,43
29 Parafuso unid 2,00 1,77 3,54
30 Porca unid 2,00 0,52 1,04
31 Silencioso unid 1,00 500,59 500,59
32 Anel -UQid 1,00 1,70 1,70
33 Anel uniêl. 1,00 2,30 2,30
34 Clipe

/
unid 1,00 10,16 10,16

35 Clipe-02 / unid 4,00 30,20 120,80
36 Clipe-02 / unid 3,00 18,15 54,45
37 EJemento-O / I unid 1,00 6,73 6,73
38 Junta-02 / / unid/ 1,00 19,00 19,00
39 Defletor-O I ! uni'; 1,00 20,60 20,60
40 Junta-02 ! li uJ'Íld 1,00 1,61 1,61
41 Elemento-O ! li jmid 1,00 17,97 17,97

I II
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42 Anel unid 3,00 10,89 32,67
43 Anel unid 1,00 2,69 2,69
44 Junta unid 1,00 5,94 5,94
45 Anel unid 1,00 9,84 9,84
46 Mangueira unid 25,00 2,16 54,00
47 Retentor unid 1,00 18,12 18,12
48 Junta-02 unid 2,00 2,99 5,98
49 Anel unid 1,00 4,56 4,56
50 Anel unid 9,00 11,89 107,01
51 Anel unid 2,00 12,24 24,48
52 Braçadeira unid 2,00 14,05 28,10
53 Mangueira unid 25,00 2,16 54,00
54 Anel unid 1,00 9,65 9,65
55 Anel unid 2,00 10,28 20,56
56 Anel unid 2,00 9,97 19,94
57 Anel unid 1,00 1,72 1,72
58 Retentor unid 1,00 3,21 3,21
59 Retentor-O unid 1,00 9,32 9,32
60 Anel unid 1,00 12,86 12,86
61 Anel unid 2,00 10,78 21,56
62 Filtro unid 1,00 42,86 42,86
63 Mola-02 unid 1,00 50,46 50,46
64 Contrapino unid 4,00 0,19 0,76
65 Contrapino unid 4,00 0,20 0,80
66 Anel unid 3,00 12,41 37,23
67 Junta unid 1,00 1,47 1,47
68 Junta unid 1,00 1,54 1,54
69 Engrenagem unid 1,00 450,00 450,00
70 Carcaça-02 unid 1,00 500,00 500,00
71 Placa-02 unid 2,00 180,00 360,00
72 Bucha unid 4,00 42,20 168,80
73 Placa-02 unid 1,00 50,42 50,42
74 Placa-02 unid 1,00 38,67 38,67
75 Eixo-02 unid 1,00 650,31 650,31
76 Juntas JG unid 1,00 222,52 222,52
77 Anel unid 1,00 12,67 12,67
78 Anel unid 1,00 4,67 4,67
79 Terminal-O unid 1,00 9,67 9,67
80 Lâmpa-02 unid 1,00 22,91 22,91
81 Aruela unid 9,00 0,97 8,73
82 Fusivel unid 2,00 1,87 3,74
83 Parafuso-O unid 2,00 1,30 2,60
84 Porta Fusivel unid 3)00 14,12 42,36
85 Tira unid 3,00 0,45 1,35
86 Clipes-02 / unid 1,00 18,24 18,24
87 Placa-Ol / unid 1100 20,67 20,67
88 Fusivel-02 / unid r,OO 3,17 3,17
89 8ateria-l0 / 11 unid ;'2,00 500,35 1.000,70
90 Parafuso / li unid /6,00 0,87 5,22
91 Tira-01 J f unidJ 3,00 0,99 2,97/
92 Tampa-Ol / / uni,cl 1,00 9,22 9,22
93 Terminal-O í I l,IÓid 1,00 9,82 9,82
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94 Clipe-02 unid 5,00 20,91 104,55
95 Parafuso unid 2,00 0,80 1,60
96 Aruela unid 10,00 1,67 16,70
97 Porca unid 4,00 0,90 3,60
98 Clipe-02 unid 8,00 9,32 74,56
99 Suporte-02 unid 2,00 200,46 400,92

100 Aruela unid 4,00 0,81 3,24
101 Tira unid 1,00 0,56 0,56
102 Aruela-01 unid 4,00 9,00 36,00
103 Interupitor unid 1,00 100,86 100,86
104 Farol-02 unid 4,00 400,82 1.603,28
105 Porca unid 4,00 0,90 3,60
106 Aruela unid 4,00 0,81 3,24
107 Clipe unid 4,00 18,84 75,36
108 Aruela unid 6,00 1,94 11,64
109 Pino-02 unid 2,00 50,63 101,26
110 Contrapino unid 2,00 0,25 0,50
111 Parafuso unid 6,00 1,62 9,72
112 Anel unid 1,00 4,15 4,15
113 Junta unid 1,00 4,52 4,52
114 Junta unid 1,00 7,59 7,59
115 Junta unid 1,00 62,21 62,21
116 Anel unid 1,00 2,95 2,95
117 Anel unid 1,00 2,22 2,22
118 Junta unid 1,00 2,26 2,26
120 Anel unid 1,00 0,15 0,15
121 Mangueira unid 1,00 12,82 12,82
122 Contrapino unid 4,00 0,19 0,76
123 Retentor unid 1,00 6,50 6,50
124 Mangueira unid 20,00 2,65 53,00
125 Braçadeira unid 2,00 12,05 24,10
126 Anel unid 1,00 12,67 12,67
127 Anel unid 1,00 3,76 3,76
128 Anel unid 2,00 2,72 5,44
129 Anel unid 12,00 4,33 51,96
130 Anel unid 2,00 4,15 8,30
131 Braçadeira unid 3,00 1,06 3,18
132 Anel unid 1,00 1,43 1,43
133 Anel unid 13,00 4,40 57,20
134 Anel unid 3,00 4,56 13,68
135 Anel unid 6,00 4,33 25,98
136 Anel unid 1,00 4,67 4,67
137 Anel unid 2,00 4,41 8,82
138 Anel ./'" Ittt;tid 1,00 50,54 50,54
139 Retentor / unld 1,00 120,43 120,43
140 Anel / unid 1,00 12,67 12,67
141 Anel I unid 1,00 30,62 30,62
142 Macal / tf unid 2,00 200,80 401,60
143 Anel / /1 ~nid 1,00 6,00 6,00
144 Anel I I funid 1,00 6,00 6,00
145 Retentor I 1/ unid 2,00 100,84 201,68
146 Anel ; I unid 2,00 62,54 125,08
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147 Luva unid 4,00 1650,00 6.600,00
148 Anel unid 2,00 62,78 125,56
149 Anel unid 2,00 5,78 11,56
150 Anel unid 2,00 10,35 20,70
151 Retentor unid 1,00 18,35 18,35
152 Retentor unid 1,00 32,64 32,64
153 Anel unid 1,00 22,39 22,39
154 Retentor unid 2,00 18,35 36,70
155 Anel unid 2,00 22,39 44,78
156 Retentor unid 2,00 32,28 64,56
157 Junta unid 1,00 4,29 4,29
158 Parafuso unid 2,00 4,17 8,34
159 Vedação C unid 1,00 200,00 200,00
160 Cavilha-O unid 3,00 10,74 32,22
161 Anel unid 2,00 100,12 200,24
162 Tampa unid 3,00 4,80 14,40
163 Cavilha-O unid 1,00 30,88 30,88
164 Pinhão-02 unid 1,00 500,00 500,00
165 Pinhão-02 unid 1,00 500,00 500,00
166 Cavilha-02 unid 3,00 20,45 61,35
167 Anel-02 unid 1,00 200,00 200,00
168 Anel Rolan unid 1,00 600,85 600,85
169 Engrenagem unid 1,00 1500,00 1.500,00
170 Anel unid 1,00 30,61 30,61
171 Rolamento unid 1,00 400,00 400,00
172 Capa unid 1,00 100,00 100,00
173 Anel Rolan unid 2,00 300,00 600,00
174 Tambor unid 1,00 2000,00 2.000,00
175 Parafuso unid 18,00 60,45 1.088,10
176 Porca unid 18,00 2,21 39,78
177 Parafuso unid 5,00 0,80 4,00
178 Aruela unid 5,00 0,19 0,95
179 Protetor unid 1,00 88,02 88,02
180 Vedação C unid 2,00 350,76 701,52
181 Parafuso unid 28,00 1,65 46,20
182 Parafuso unid 4,00 4,75 19,00
183 Aruela unid 32,00 1,78 56,96
184 Capa unid 1,00 350,31 350,31
185 Cone unid 1,00 325,00 325,00
186 Junta-02 unid 1,00 45,90 45,90
187 Capa unid 1,00 95,11 95,11
188 Cavilha unid 1,00 16,82 16,82
189 Cavilha-O " unid 1,00 20,18 20,18
190 Junta unid 1,00 18,62 18,62
191 Bujão . unid 1,00 18,08 18,08
192 Anel , unid 1,00 2,30 2,30
193 Pino-O / j unid 1,00 10,15 10,15
194 Chaveta-O I / unid 1,00 20,00 20,00
195 Cone I I unid 1,00 250,00 250,00
196 Calco-O I I unid 4,00 15,00 60,00
197 Parafuso-O fi I unid 1,00 12,00 12,00
198 Porca-O Ii I unid 1,00 1,33 1,33
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199 Aruela unid 1,00 0,75 0,75
200 Chapa-O unid 1,00 60,73 60,73
201 Retentor-O unid 1,00 156,00 156,00
202 Segmento-O unid 10,00 200,00 2.000,00
203 Parafuso unid 40,00 3,09 123,60
204 Porca unid 40,00 1,11 44,40
205 Protetor-O unid 1,00 450,00 450,00
206 Parafuso-O unid 4,00 3,13 12,52
207 Aruela-O unid 4,00 2,77 11,08
208 Anel unid 1,00 8,46 8,46
209 Anel unid 2,00 9,84 19,68
210 Anel unid 2,00 8,09 16,18
211 Anel unid 2,00 8,53 17,06
212 Anel unid 2,00 9,89 19,78
213 Mola-O unid 2,00 99,86 199,72
214 Junta-O unid 2,00 4,90 9,80
215 Junta Liquida unid 2,00 48,04 96,08
216 Junta-O unid 1,00 2,44 2,44
217 Junta unid 1,00 9,50 9,50
218 Filtro unid 1,00 20,10 20,10
219 Bucha unid 1,00 235,00 235,00
220 Suporte-O unid 1,00 1000,00 1.000,00
221 Carcaça-O unid 1,00 1000,00 1.000,00
222 Parafuso-O unid 8,00 0,45 3,60
223 Anel-O unid 1,00 200,49 200,49
224 Engrenagem unid 1,00 1650,00 1.650,00
225 Parafuso-O unid 32,00 7,32 234,24
226 Porca unid 32,00 2,36 75,52
227 Pino-O unid 1,00 28,32 28,32
228 Contrapino unid 1,00 0,26 0,26
229 Pino-O unid 2,00 495,17 990,34
230 Contrapino unid 4,00 8,36 33,44
231 Graxeira unid 7,00 1,93 13,51
232 Pino-O unid 2,00 500,32 1.000,64
233 Pino-O unid 1,00 999,00 999,00
234 Porca unid 1,00 1,39 1,39
235 Parafuso unid 1,00 7,65 7,65
236 Citolamina unid 1,00 150,00 150,00
237 B cortante unid 2,00 500,00 1.000,00
238 Citolamina /"' " unid 1,00 140,00 140,00
239 Tinta / \mid 6,00 120,00 720,00
240 Pino-O , únid 2,00 425,00 850,00
241 Contrapino unid 4,00 8,36 33,44
242 Graxeira ~nid 7,00 1,93 13,51
243 Pino-O / 11 línid 2,00 450,00 900,00
244 Pino-O I Ii lunid 1,00 950,00 950,00
245 Porca , II / unid 1,00 1,39 1,39
246 Parafuso I t unid 1,00 7,65 7,65
247 Contrapino I I / unid 6,00 8,36 50,16
248 Pino-O 1 I / unid 3,00 180,33 540,99
249 Placa-O / Á unid 3,00 18,02 54,06
250 Pino / v\ unid 3,00 16,03 48,09\121/



251 Parafuso-O unid 4,00 2,38 9,52
252 Aruela-O unid 4,00 0,53 2,12
253 Rolamento unid 2,00 38,00 76,00
254 Rolamento unid 1,00 28,89 28,89
255 Amortecedor unid 2,00 200,78 401,56
256 Parafuso-O unid 1,00 1,59 1,59
257 Aruela-O unid 1,00 9,62 9,62
258 Porca-O unid 1,00 18,25 18,25
259 Mola-O unid 1,00 1000,00 1.000,00
260 Aruela unid 4,00 1,87 7,48
261 Parafuso unid 4,00 6,64 26,56
262 Aruela unid 4,00 0,75 3,00
263 Parafuso-O unid 1,00 400,62 400,62
264 Cavilha-O unid 4,00 38,49 153,96
265 Aruela unid 2,00 10,18 20,36
266 Porca unid 4,00 1,13 4,52
267 Valvula unid 1,00 28,64 28,64
268 Anel unid 1,00 28,21 28,21
269 Retentor unid 1,00 9,23 9,23
270 Cilindro-O unid 1,00 900,00 900,00
271 Retentor unid 1,00 98,00 98,00
272 Anel unid 1,00 7,78 7,78
273 Anel-O unid 2,00 27,30 54,60
274 Parafuso unid 4,00 7,98 31,92
275 Graxeira unid 1,00 49,07 49,07
276 Junta unid 1,00 9,50 9,50
277 Elemento-o unid 1,00 90,00 90,00
278 Elemento unid 2,00 38,88 77,76
279 Elemento unid 1,00 9,15 9,15
280 Filtro unid 1,00 40,12 40,12
281 Filtro unid 1,00 40,58 40,58
282 Anel unid 1,00 12,86 12,86
283 Junta unid 1,00 9,78 9,78
284 Elemento-O unid 1,00 16,16 16,16
285 Elemento-O unid 1,00 6,72 6,72
286 Anel unid 1,00 12,12 12,12
287 Anel unid 1,00 9,78 9,78
288 Junta-O .- ----J.!.nid 1,00 16,65 16,65
289 Elemento .-" url~d 1,00 99,18 99,18
290 Anel / uni 1,00 1,94 1,94
291 Junta / uni 1,00 5,59 5,59
292 Junta / uni 1,00 40,07 40,07
293 Elemento / unjet 1,00 20,39 20,39
294 Oleo20 LC j /, u~id 1,00 180,12 180,12
295 Oleo CI-4 I Ii lIhid 3,00 20,81 62,43
296 Oleo 20 L3 I f jmid 5,00 190,61 953,05
297 Oleo 20L 5 Â junid 2,00 180,61 361,22
298 Graxa I unid 1,00 10,48 10,48
299 Kit SOS / unid 6,00 32,12 192,72
300 Solvente / unid 1,00 14,76 14,76
301 Oleo HYDA •.•1~ unid 3,00 180,00 540,00
302 Cruzeta \ .AI~tf/"I/ unid 2,00 220,00 440,00
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