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Pregão Presencial p/ Registro de Preços 

Nº 004/2017/FMS 

 

Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças 

para os veículos da frota /FMS 
 

Onde se lê no ANEXO I item 10:  

10 03 

Remoção de câmbio para trocar conjunto de 
embreagem completo, balança, amortecedores 
dianteiro e traseiro, molas, batentes e coifas da 
suspensão dianteira, trocar cilindro mestre, discos de 
freios, tambores, pastilhas e lonas, trocar óleo e 
calços do câmbio do motor, pivô, rolamento dos 
cubos, juntas homocinéticas, sistema de freio 
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para 
conserto de suporte, limpeza da bomba e tubos de 
alimentação, troca de coletor de admissão, trocar 
cabos de velas e ignição, trocar trinco do caput, 
conserto de radiador, drenar água e aditivar, troca de 
cárter, filtro de motor, jogo de correias e esticadores, 
trocar eixo traseiro completo, troca de escapamento 
completo, troca de engrenagem da 1ª a ré, discos e 
pastilhas de freios dianteiro, coxim dos 
amortecedores dianteiro e traseiro, trocar bateria, 
alternador e revisar chicote, troca de conjunto de 
embreagem, troca de arranque e cremalheira do 
motor, jogo de mangueiras de água e ventuinha, 
troca de pontas de eixo traseiro, tambores de freios, 
jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar 
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10.564,5
0 

10.564,5
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Passa-se a ler no ANEXO I item 10:  

10 03 

Remoção de câmbio para trocar conjunto de 
embreagem completo, balança, amortecedores 
dianteiro e traseiro, molas, batentes e coifas da 
suspensão dianteira, trocar cilindro mestre, discos de 
freios, tambores, pastilhas e lonas, trocar óleo e 
calços do câmbio do motor, pivô, rolamento dos 
cubos, juntas homocinéticas, sistema de freio 
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para 
conserto de suporte, limpeza da bomba e tubos de 
alimentação, troca de coletor de admissão, trocar 
cabos de velas e ignição, trocar trinco do caput, 
conserto de radiador, drenar água e aditivar, troca de 
cárter, filtro de motor, jogo de correias e esticadores, 
trocar eixo traseiro completo, troca de escapamento 
completo, troca de engrenagem da 1ª a ré, discos e 
pastilhas de freios dianteiro, coxim dos 
amortecedores dianteiro e traseiro, trocar bateria, 
alternador e revisar chicote, troca de conjunto de 
embreagem, troca de arranque e cremalheira do 
motor, jogo de mangueiras de água e ventuinha, 
troca de pontas de eixo traseiro, tambores de freios, 
jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar 
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