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Praça da Bandeira, S/N- Centro - Chaves/PA. 
E-mail: compras.chaves2021@gmail.com 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS 

VEÍCULOS OFICIAIS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA, DESTINADO AS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS  URBANOS. 

 

Em atenção ao despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, vimos encaminhar a pesquisa de preços realizada para realização do procedimento de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS 

OFICIAIS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA, DESTINADO AS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA, 

TRANSPORTE E SERVIÇOS  URBANOS.  

Segue em anexo as pesquisas de mercado e o mapa de apuração de preços. 

Sem mais para o momento é o que se segue.  

 

Chaves - PA, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES 

Chefe do Setor de Compras/PMC 
DECRETO Nº 048/2021 
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MAPA DE APURAÇÃO 
  EMPRESAS   

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. 
F ABDON SERVIÇOS 
25.169.846/0001-80 

J C BARBOSA 
17.345.335/0001-44 

AUTO TAVARES 
16.781.235/0001-06 

VALOR 
MÉDIO R$  

VALOR TOTAL 
R$ 

1 

Serviço de manutenção corretiva e preventiva 
01(um)CAMINHONETE L200 TRITON  DIESEL (Incluso troca 
de óleo de motor, óleo de caixa de marchas, óleo de 
diferencial, óleo de direção, óleo hidráulico, óleo de freio, 
limpeza, troca de filtro de óleo do motor, filtro de combustível 
com separador de água, filtro de ar, filtro de ar-condicionado, 
manutenção do ar condicionado, sistema de suspensão 
etransmissão, revisão elétrica  e sistema de freios). Com valor 
estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 1.320,00 R$ 1.350,00 R$ 4.200,00 R$ 2.290,00 R$ 11.450,00 

2 

Serviço de manutenção corretiva e preventiva   01(um) 
CITROEN JUMPER DIESEL ADAPTADO PARA BRASIL 
SORRIDENTE(Incluso troca de óleo de motor, óleo de caixa 
de marchas, óleo de diferencial, óleo de direção, óleo 
hidráulico, óleo de freio, limpeza, troca de filtro de óleo do 
motor, filtro de combustível com separador de água, filtro de 
ar, filtro de ar-condicionado, manutenção do ar condicionado, 
sistema de suspensão e transmissão, revisão elétrica  e 
sistema de freios). Com valor estimado para reposição de 
peças. 

Serviço 5 R$ 960,00 R$ 1.000,00 R$ 1.800,00 R$ 1.253,33 R$ 6.266,67 

3 

Serviço de manutenção corretiva e preventiva: 01 ( um)PALIO 
WEEKEND GASOLINA (Incluso troca de óleo de motor, óleo 
de caixa de marchas, óleo de diferencial, óleo de direção, 
óleo hidráulico, óleo de freio, limpeza, troca de filtro de óleo 
do motor, filtro de combustível com separador de água, filtro 
de ar, filtro de ar-condicionado, manutenção do ar 
condicionado, sistema de suspensão e transmissão, revisão 
elétrica  e sistema de freios. Com valor estimado para 
reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 960,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.320,00 R$ 6.600,00 
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4 

Serviço de manutenção corretiva e preventiva:  em 02 
(dois)MOTOS RONDA BROS 160 (Inclusa revisão elétrica, 
troca de óleo do motor, filtro de ar. filtro de combustível, 
revisão do sistema transmissão, suspensão, transmissão, 
reparo no motor e sistema de injeção eletrônica).  Com valor 
estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 640,00 R$ 670,00 R$ 900,00 R$ 736,67 R$ 3.683,33 

5 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 03 (Três) 
veículos de carga VOLKSWAGEN CAÇAMBA BASCULANTE 
(Incluso troca de óleo,  filtro de óleo do motor, filtro de 
combustível com separador de água,filtro de ar do motor, óleo 
do diferencial, óleo hidráulico, óleo de freio, limpeza, revisão 
na suspensão, sistema de freios, transmissão, elétrica. Com 
valor estimado para reposição de peças. Com valor estimado 
para reposição de peças. 

Serviço 9 R$ 3.677,00 R$ 3.700,00 R$ 8.000,00 R$ 5.125,67 R$ 46.131,00 

6 

Serviço de manutenção preventiva, corretiva e pintura em 
01(um) PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLEND  12 B ( Incluso 
troca de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, 
filtro de ar, óleo hidráulico, filtro de óleo hidráulico, filtro de 
linha, mangueira hidráulica, revisão em bomba hidráulica, 
comando hidráulico, sistemas elétricos,  freio,  hidráulico, 
suspensão, transmissão e arrefecimento . Com valor 
estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 2.020,00 R$ 2.050,00 R$ 3.500,00 R$ 2.523,33 R$ 12.616,67 

7 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) 
RETO ESCAVADEIRA JCB 3CX ( Incluso troca de óleo do 
motor, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, filtro de 
ar condicionado, óleo hidráulico, filtro de óleo hidráulico, filtro 
de linha, mangueira hidráulica, revisão em bomba hidráulica, 
comando hidráulico, sistemas elétricos,  freio,  hidráulico, 
suspensão, transmissão e arrefecimento) . Com valor 
estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 2.060,00 R$ 2.090,00 R$ 4.300,00 R$ 2.816,67 R$ 14.083,33 

8 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 um 
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K  ( Incluso troca de 
óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, 
filtro de ar condicionado, óleo hidráulico, filtro de óleo 
hidráulico, filtro de linha, mangueira hidráulica, revisão em 
bomba hidráulica, comando hidráulico, sistemas elétricos,  
freio,  hidráulico, suspensão, transmissão e arrefecimento) . 
Com valor estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 2.840,00 R$ 2.900,00 R$ 5.000,00 R$ 3.580,00 R$ 17.900,00 
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9 

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, restauração e 
pintura em01 (um) TRATOR MASSEY FERGUSON MF4283 ( 
Incluso troca de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de 
combustível, filtro de ar, óleo hidráulico, filtro de óleo 
hidráulico, filtro de linha, mangueira hidráulica, revisão em 
bomba hidráulica, comando hidráulico, sistemas elétricos,  
freio,  hidráulico, suspensão, transmissão e arrefecimento . 
Com valor estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 2.200,00 R$ 2.250,00 R$ 3.500,00 R$ 2.650,00 R$ 13.250,00 

10 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 
(dois) AMBULÃNCIA  FLUVIAL MOTOR 150 HP: ( 
Incluindo pintura, troca de óleo da rabeta, óleo do motor, 
filtro de linha de combustível, correia dentada, revisão 
sistema elétrico, alimentação de combustível, direção, 
manete de acelerador). Com valor estimado para 
reposição de peças. 

Serviço 10 R$ 3.500,00 R$ 3.550,00 R$ 5.300,00 R$ 4.116,67 R$ 41.166,67 

11 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em (01) 
uma LANCHA DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MOTOR 
MWM SÉRIE 229: (Incluindo pintura, troca de óleo do 
reverso, óleo do motor, filtro de linha de combustível, 
correia dentada, revisão sistema elétrico, alimentação 
de combustível, direção, manete de acelerador. Com 
valor estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 4.000,00 R$ 4.100,00 R$ 6.500,00 R$ 4.866,67 R$ 24.333,33 

12 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em (01) 
uma LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOTOR DE 
CENTRO DIESIEL: ( Incluindo pintura, troca de óleo do 
rabeta, óleo do motor, filtro de linha de combustível, 
correia dentada, revisão sistema elétrico, alimentação 
de combustível, direção, manete de acelerador. Com 
valor estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 4.300,00 R$ 4.400,00 R$ 14.000,00 R$ 7.566,67 R$ 37.833,33 
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Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 
(um) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUTUANTE: 
(Incluindo pintura, troca de óleo do motor, filtro de ar, 
filtro combustível, filtro reverso, filtro raccor, revisão de 
sistemas, elétrico, hidráulico, bomba, arrefecimento, 
eixo propulsor, direção e iluminação. Com valor 
estimado para reposição de peças. 

Serviço 5 R$ 9.000,00 R$ 9.050,00 R$ 14.000,00 R$ 10.683,33 R$ 53.416,67 

14 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 13 
(Treze) GRUPO GERADOR (Incluso troca de óleo, filtro 
de óleo, filtro de combustível, rebobinamento, troca de 
escovas e diodo.  Com valor estimado para reposição 
de peças. 

Serviço 20 R$ 980,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.326,67 R$ 26.533,33 

15 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 15 
(Quinze) ROÇADEIRA 2 TEMPO(Incluso troca de 
carburadores, embreagem, cilindro, filtro de combustível 
e transmissão. Com valor estimado para reposição de 
peças. 

Serviço 30 R$ 180,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 210,00 R$ 6.300,00 

 TOTAL GERAL R$ 321.564,33 
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