
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM DISCRIMINAÇÃO

1

PATROL NH 140B

Trocar 01 cabeçote do motor, 06 pistões, 06 jogos de anéis, 01 bomba de óleo, 01 bomba água,

01 jogo de casquilho fixo, 01 jogo de casquilho móvel, 01 cárter, 01 eixo virabrequim, 06 válvulas

de escape, 06 válvulas de admissão, 12 tuchos, 12 balancim, 01 eixo comando de válvulas, 06

tampas das válvulas, 01 volante, 01 arranque, 01 bomba principal do sistema hidráulico, 02 hastes

e 02 reparos do cilindro da camisa, 01 motor hidráulico do giro, 01 bomba hidráulica da hélice, 01

kit mangueira hidráulica completo, 02 baterias 100 amp, 02 lâminas, 24 parafusos e porcas da

lâmina, 01 kit calços e deslizantes da lâmina e 01 cilindro do deslocamento do giro

30.540,00R$                   

2

CAMINHÃO FORD F12000 ANO 1999 PLACA KPN 3121

Trocar 01 caixa de câmbio completa, 01 caixa de direção, 04 tambores, 08 sapatas e 04 cuícas

do freio, 01 compressor de ar, 01 radiador, 01 bateria 150 amp, 01 radiador do interculler, 01

turbina, 02 mangueiras do radiador, 01 cruzeta, 01 rolamento de centro, 01 transmissão e 01

bomba hidráulica da caçamba, 01 haste e 01 reparo do cilindro da caçamba, 01 caput, 02

trincos, 02 faróis e 02 lanternas

13.790,00R$                   
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3

TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1990

Trocar 01 caixa de marchas, 01 caixa de reduzida, 01 platô, 01 disco, 01 colar da embreagem, 01

radiador, 02 arranque, 01 bomba e 04 bicos injetores, 12 litros de óleo de motor 15w40, 20 litros de

óleo 90 para câmbio e diferencial, 02 juntas homocinéticas, 04 rolamentos e 02 retentores dos

cubos dianteiro, 02 feixes de molas dianteiro, 02 tambores e 04 lonas do freio traseiro, 01 cilindro

mestre e 01 servo freio completo

7.820,00R$                     

4

MOTONIVELADORA COMBAT MODELO 170H ANO 2011

Troca de 01 bloco do motor, 01 eixo virabrequim, 01 radiador, 06 pistões, 06 camisas, 06 anéis de

segmento, 04 bielas, 01 jogo de casquilho fixo STD, 01 jogo de casquilho móvel STD, 01 bomba de

óleo, 01 cabeçote do filtro, 01 jogo de juntas, 06 bicos injetores, 12 tuchos, 12 varetas dos tuchos,

06 válvulas de escape, 06 válvulas de admissão, 02 calços do motor, 01 bomba d'água, 01

correia do ventilador, 01 par de lâminas, 12 calços do giro, 01 coroa do giro, 04 rolamentos do

eixo dianteiro e 02 correntes do tander

31.360,00R$                   

5

CAMINHÃO FORD CARGO 1119 ANO 2015 PLACA PWF 7030

Trocar 01 kit de embreagem: platô, colar e disco, 01 engrenagem da 1ª velocidade, 01

engrenagem da 2ª velocidade, 01 engrenagem da ré, 01 eixo piloto, 01 bomba de acionamento

da caçamba, 01 bomba d'água do motor, 01 cruzeta do eixo cardam, 01 filtro diesel, 01 filtro de

ar, 01 filtro lubrificante, 12 litros de óleo 15w40, 10 litros de óleo 90 GL 5 para diferencial traseiro, 10

litros de óleo 80 para câmbio

9.720,00R$                     

6

RETROESCAVADEIRA VOLVO MODELO BL 60B ANO 2013

Trocar 01 boca da caçamba dianteira, 02 pistões do levantamento da caçamba, 01 kit pinos e

buchas do H e da caçamba, 04 rolamentos dos cubos dianteiro, 02 retentores dos cubos

dianteiro, 04 buchas do eixo dianteiro, 01 radiador, 01 hélice, 01 correia do ventilador, 01 assoalho

e 01 boca da caçamba traseira, 01 kit pino e buchas do retro, 01 bateria 100 amp e 01 alternador

22.860,00R$                   
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7

RETROESCAVADEIRA VOLVO MODELO BL 60B ANO 2014

Trocar 01 coroa, 01 pinhão, 02 satélites, 04 discos do freio, 02 prensas, 02 rolamentos do semi eixo,

20 litros de óleo 80 do eixo traseiro, 01 turbina, 01 silencioso, 06 juntas do coletor, 01 torck a base

de troca, 20 litros de óleo THF 30 para o torque

21.840,00R$                   

8

RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2015

Trocar 02 pneus dianteiro, 02 pneus traseiro, 10 litros de óleo do motor, 60 litros de óleo para eixo

traseiro e torck, 01 boca e 08 dentes da caçamba dianteira, 01 boca e 04 dentes da caçamba

do retro, 01 kit pinos e buchas do retro, 01 cilindro da lança, 01 cilindro da caçamba do retro

17.120,00R$                   

9

RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND LB90

Trocar 02 pneus 7.50.16, 02 câmaras 7.50.16, 01 diferencial traseiro completo, 02 cilindros do giro,

01 bateria 100 amp, 01 kit pino e buchas do H e da caçamba dianteira, 01 kit pino e buchas do

retro, 01 boca da caçamba dianteira, 08 dentes da caçamba dianteira, 01 boca da caçamba

traseira, 05 dentes da caçamba traseira, 01 kit de mangueiras do sistema hidráulico completo, 10

litros de óleo para motor 15w40, 01 filtro diesel, 01 filtro lubrificante, 01 filtro de ar do motor, 20 litros

de óleo THF 30 para torck, 01 filtro do torck, 20 litros de óleo THF 30 para eixo traseiro

19.930,00R$                   

10

CAMINHÃO FORD F11000 ANO 1991

Trocar 01 caixa de marchas, 01 platô, 01 colar, 01 disco, 01 volante da embreagem, 01 coroa, 01

pinhão, 02 rolamentos da coroa, 02 rolamentos do pinhão, 01 caixa de satélite completa, 02

bengalas, 04 rolamentos dos cubos traseiros, 04 tambores do freio dianteiro e traseiro, 01 barra de

direção, 01 arranque e 01 bateria de 150 amp

9.210,00R$                     
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FORD RANGER ANO 2010 PLACA KXX 6050

Trocar 01 bomba d'água, 01 cabeçote do motor, 01 bomba de alta do sistema de injeção

eletrônica, 01 filtro diesel, 06 litros de óleo para motor 15w40, 01 kit de coroa e pinhão do

diferencial traseiro, 02 rolamentos da coroa, 02 rolamentos do pinhão, 02 retentores da bengala e

01 retentor do pinhão

12.900,00R$                   

12

ÔNIBUS VW 15190 PLACA LLF 4924

Trocar 01 caixa de direção, 02 cruzetas da transmissão, 04 tambores e 08 sapatas do freio, 02

feixes de molas dianteiros, 04 grampos do feixe, 02 baterias 150 amp, 04 metros cabo positivo da

bateria, 06 lâmpadas do salão, 01 pistão pneumático da porta de acionamento, 10 litros de óleo

90 GL 5 eixo traseiro, 07 litros de óleo 80 para câmbio, 18 litros de óleo 15w40 para motor

8.320,00R$                     

13

ÔNIBUS VW 15190 PLACA LLF 4926

Trocar 01 turbina, 01 radiador do interculler, 02 calços do motor, 02 calços do suporte do radiador,

01 silencioso completo, 10 litros de óleo 90 GL 5 eixo traseiro, 07 litros de óleo 80 para câmbio, 18

litros de óleo 15w40 para motor

10.600,00R$                   

14

ÔNIBUS VW 15190 PLACA LRH 2997

Trocar 01 kit coroa e pinhão do diferencial traseiro, 01 caixa de satélite completa, 04 rolamentos

dos cubos, 02 retentores, 02 jogos de lonas dianteiro e traseiro, 10 litros de óleo 90 GL 5 eixo

traseiro, 07 litros de óleo para câmbio, 18 litros de óleo 15w40 para motor

9.250,00R$                     
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ÔNIBUS VW 15190 PLACA LLY 5741

Trocar 01 bomba alta e 04 bicos do sistema de injeção eletrônica, 02 feixes de molas traseiros, 02

tambores e 04 sapatas dos freios traseiro, 01 kit platô, colar e disco da embreagem, 01 bomba

d'água, 01 correia do ventilador, 10 litros de óleo 90 GL 5 eixo traseiro, 07 litros de óleo 80 para

câmbio, 18 litros de óleo 15w40 para motor

13.420,00R$                   

16

ÔNIBUS IVECO PLACA LSH 5862

Trocar bomba de alta e 04 bicos, módulos principal, scannear, trocar 01 radiador, 01 bomba

d'água e 01 correia do sistema de arrefecimento, trocar 02 tambores, 01 jogo de lonas e 02

cuícas do freio dianteiro, embuchamento das mangas de eixo, 02 ponteiras da barra longa da

direção, 01 bomba da direção hidráulica, 01 alternador e 01 correia do ventilador, 10 litros de

óleo 90 GL 5 eixo traseiro, 07 litros de óleo 80 para câmbio, 18 litros de óleo 15w40 para motor

13.270,00R$                   

17

TRATOR VALTRA A750 4X4 ANO 2015

Trocar 06 discos e 02 prensas do freio, 01 coroa e 01 pinhão, 01 eixo entalhado e 01 eixo carretel

do câmbio, 01 bomba hidráulica, 01 tampa do hidráulico completa, 01 platô, 01 colar, 01 disco

de embreagem e 01 volante da embreagem, 40 litros de óleo THF 30 para câmbio, 08 litros de

óleo 15w40 para motor e 20 litros de óleo 68 para hidráulico

11.700,00R$                   

18

TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X4 ANO 2011

Trocar 02 braços, 02 niveladores, 01 barra de arrasto, 06 discos e 02 prensas do freio, 01 bateria

100 amp, 01 arranque, 01 volante do motor, 01 platô, 01 colar, 01 disco da embreagem, 09 litros

de óleo para motor, 40 litros de óleo THF para câmbio, 20 litros de óleo 68 para hidráulico, 01

bomba dupla do sistema de direção e hidráulico

8.860,00R$                     
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MOTONIVELADORA LIU GONG MODELO LG 418 ANO 2015

Trocar 01 kit coroa e pinhão, 12 calços, 24 parafusos e 01 motor hidráulico do giro, 04 correntes, 02

coroas duplas e 40 litros de óleo dos tander direito e esquerdo, bomba injetora e 06 bicos do

motor, 01 bomba principal e 180 litros óleo THF para sistema hidráulico

15.620,00R$                   

20

TRATOR AGRALE MODELO 1175 S 4X4 ANO 2015

Trocar 02 cubos dianteiro, 02 mangas de eixo dianteiro, 01 engrenagem da ré, 01 platô, 01 colar,

01 disco de embreagem, 01 bateria 100 amperes, 04 rolamentos do cubo dianteiro, 01 cardam

completo, 01 bomba d'água do motor

8.510,00R$                     

21

TRATOR VALMET 685 4X2 ANO 2000

Trocar 04 kits pistão, camisa e anéis, 01 bomba óleo do motor, 08 tuchos, 08 varetas dos tuchos, 08

válvulas do cabeçote, 02 bielas, 01 jogo de casquilho fixo, 01 jogo casquilho móvel, 01 jogo de

juntas, 01 cabeçote do filtro, 01 cárter, 01 eixo virabrequim, 01 volante, 01 platô, 01 colar, 01 disco

da embreagem, 40 litros de óleo THF 30 para câmbio, 08 litros de óleo 15w40 para motor, 01

banco, 01 silencioso e 01 coletor de escape

13.350,00R$                   

VALOR GLOBAL 309.990,00R$            

Validade da Proposta 60 dias


