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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 300,000HR/HM0002167300001

SERVIÇOS PARA MAQUINAS
PESADAS........... serviços de mecânica:
suspensão, feixe de molas, direção, freio,
transmissão, radiador, embreagem,
escapamentos, torno mecânico e serviços
similares.
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011, serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras
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00002 200,000HR/HM0002167200002

SERVIÇOS PARA MAQUINAS
PESADAS.......... serviços de carroceria:
lanternagem, pinturas, vidraçaria, capotaria,
tapeçaria, plotagem, recuperação de para -
choques e acessórios.
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011, serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070,, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras

00003 250,000HR/HM0002167100003

SERVIÇOS PARA MAQUINAS
PESADAS......... : serviço mecânico: motor,
cabeçote, troca de correias, troca de velas
de ignição, caixa de marchas, sistema de
arrefecimento, sistema de alimentação.
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011, serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070,, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras
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00004 150,000HR/HM0002167000004

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS........
serviços de regulagem eletrônica.
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011 serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras

00005 100,000HR/HM0002166900005

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS.......
serviços do sistema elétrico (fiação luz
sinalizadoras, motor de partida, baterias)
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011, serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras
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00006 100,000HR/HM0002166800006

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS......
serviços de sistemas eletrônicos.
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011 serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras

00007 200,000HR/HM0002166500007

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS...
serviços do sistema de ar refrigerado.
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011 serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 -  obras
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00008 250,000HR/HM0002166300008

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS.
serviço mecânico retifica: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011 serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras

00009 100,000HR/HM0002166400009

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS..
serviço de montagem, desmontagem de
pneus, com alinhamento e balanceamento,
segue a relação da frota da secretaria
máquinas retro escavadeira jcb 3c: ano
2005, chassi jcb1395137jcb, ano 2010 chassi
9b921404abdt4510, ano 2010 chassi
9b921404abdt4656, ano 2010 chassi
9b921404abdt4897, máquina michigan 45c
do ano 1983, chassi 4238ª-248-brc, máquina
motoniveladora 120 g ano 1994, chassi
4hd02371, máquina motoniveladora 120 h
ano 2001, chassi 5fm02013, máquina
motoniveladora volvo 930g ano 2011, chassi
vce0g930p00502308, maquina
motoniveladora rg 140 b, marca new holland
ano 2011 serie nbaf08011, ano 2013 serie
ndaf01771, ano 2009 serie n9a506242, ano
2005 serie n5af00070, maquina rolo
compactador ano 2010 serie eae00639,
maquina rolo compactador ano 2010 serie
423leae00674, maquina pá carregadeira
924g ano 2005, serie rbb00648, maquina pá
carregadeira new holland w130 ano 2010
serie naae11484, retro escavadeira mf 86
ano 1994 chassi 5046051909 - obras
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00010 100,000HR/HM0002175200010

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE.. serviços de
mecânica: suspensão, feixe de molas,
direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecânico
e serviços similares.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 -  obras

00011 100,000HR/HM0002175300011

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE... serviços de
carroceria: lanternagem, pinturas, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria, plotagem, recuperação
de para - choques e acessórios.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001,toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras

00012 80,000HR/HM0002175400012

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE.... serviço
mecânico: motor, cabeçote, troca de
correias, troca de velas de ignição, caixa de
marchas, sistema de arrefecimento, sistema
de alimentação.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras

00013 80,000HR/HM0002175500013

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE..... serviços
de regulagem eletrônica.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras
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00014 80,000HR/HM0002175600014

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE....... serviços
do sistema elétrico (fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, baterias)
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras

00015 80,000HR/HM0002175700015

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE........ serviços
de sistemas eletrônicos.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras

00016 100,000HR/HM0002175800016

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE..........
serviços do sistema de ar refrigerado.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras

00017 80,000HR/HM0002175900017

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE...... serviço
mecânico retifica: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras.

00018 50,000HR/HM0002176000018

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE......... serviço
de montagem, desmontagem de pneus, com
alinhamento e balanceamento.
segue a relação da frota da secretaria
toyota bandeirante placa mtf -  7237 ano
2001, toyota bandeirante placa mtf 7644 ano
2000, veiculo volkswagem gol 1.0 giv, placa
mtb- 3364, ano 11/12, veiculo volkswagem
gol 1.0 especial, placa mto- 7648, ano 2002,
veiculo volkswagem gol 1.0 especial, placa
mrg- 3353, ano 2003, veiculo volkswagem gol
1.0, placa mpy - 5778, ano 2005 - obras
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00019 200,000HR/HM0002167400019

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO serviços de
mecânica: suspensão, feixe de molas,
direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecânico
e serviços similares.
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 placa
msn 2933, caminhão basculante 13180 placa
odg - 5908 ano 2012, caminhão basculante
13180 placa odg - 0515 ano  2012, caminhão
basculante 24280 placa odg - 5924 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5925 ano 2012, caminhão prancha 24280
placa odg - 0519 ano 2012,  caminhão
basculante 1113 mercedes bens pipa placa
lfp 9923 ano 1979, caminhão basculante -
mercedes bens atron 2729k/36 - chassi
9bm693388db944483 ano 13/13, caminhão
basculante - marca ford cargo 1319 - chassi
9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa oyd -
3111 - obras

00020 200,000HR/HM0002167500020

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO. serviços de
carroceria: lanternagem, pinturas, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria, plotagem, recuperação
de para - choques e acessórios.
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111 - obras
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00021 150,000HR/HM0002167600021

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO.. serviços de
regulagem eletrônica.
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111 - obras

00022 80,000HR/HM0002167700022

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO... serviços do
sistema elétrico (fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, baterias).
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111. obras
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00023 100,000HR/HM0002167800023

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO.... serviços de
sistemas eletrônicos.
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111. obras

00024 100,000HR/HM0002167900024

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO..... serviços do
sistema de ar refrigerado.
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111 - obras
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00025 150,000HR/HM0002168000025

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO....... serviço
mecânico retifica: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111 - obras

00026 80,000HR/HM0002168200026

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO......... serviço
de montagem, desmontagem de pneus, com
alinhamento e balanceamento.
segue a relação da frota da secretaria
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens - placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes - bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano - 2002, caminhão 13180 placa mto -
7026 ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111 - obras
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00027 150,000HR/HM0002177800027

SERVIÇOS PARA CAMINHÕES serviço
mecanico: motor, cabeçote, troca de
correias, troca de velas de ignição, caixa de
marchas, sistema de arrefecimento, sistema
de alimentação.
segue a relação da frota da secretaria de
obras
caminhão agrale, placa msd - 4383, ano
2008, caminhão vw compactador, placa mte -
1382 ano 2010, caminhão compactador
iveco, placa odg - 5907, ano 10/11,
caminhão basculante mercedes bens placa
mrp- 5350 ano 1982, caminhão pipa 1113
basculante mercedes bens placa mqr - 2856
ano 1970,  caminhão 13180 placa mto - 7016
ano 2002, caminhão 13180 placa mto - 7026
ano 2002, caminhão basculante 13190 ,
placa msn 2933, caminhão basculante 13180
placa odg - 5908 ano 2012, caminhão
basculante 13180 placa odg - 0515 ano
2012, caminhão basculante 24280 placa odg
- 5924 ano 2012, caminhão basculante 24280
placa odg - 5925 ano 2012, caminhão
prancha 24280 placa odg - 0519 ano 2012,
caminhão basculante 1113 mercedes bens
pipa placa lfp 9923 ano 1979, caminhão
basculante - mercedes bens atron 2729k/36 -
chassi 9bm693388db944483 ano 13/13,
caminhão basculante - marca ford cargo 1319
- chassi 9bfxeb1b4dbs52958 ano 13/13 placa
oyd - 3111. obras

00028 70,000HR/HM0000112800028

SERVIÇO mecanico  em suspensão,  direção,
freio, transmissão, radiador, embreagem,
escapamentos, torneiro mecânico e serviços
similares, para  máquinas pesadas - semade
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2
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00029 70,000HR/HM0000112800029

SERVIÇO do sistema elétrico  - fiação,
lanternas sinalizadoras, motor de partida,
alternadores e serviços similares, para
máquinas pesadas - semade
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2
-semade

00030 70,000HR/HM0000112800030

SERVIÇO mecanico  em suspensão,  direção,
freio, transmissão, radiador, embreagem,
escapamentos, torneiro mecânico e serviços
similares, para  máquinas pesadas - semade
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2

00031 20,000HR/HM0000112800031

SERVIÇO de sistema eletrônico, para
máquinas pesadas  - semade
retroescavadeiras:
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d

00032 20,000HR/HM0000112800032

SERVIÇO do sistema de ar refrigerado em
máquinas pesadas - semade
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
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00033 60,000HR/HM0000112800033

SERVIÇO mecanico de retífica, em motor,
bloco, eixo,  cabeçote, bomba injetora e
cilindro para: máquinas pesadas - semade
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2

00034 20,000HR/HM0000112800034

SERVIÇO de montagem  -  em máquinas
pesadas - semade
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2

00035 20,000HR/HM0000112800035

SERVIÇO de montagem/desmontagem  de
pneus,  para máquinas pesadas  - semade
retroescavadeiras
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2
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00036 20,000HR/HM0000112800036

SERVIÇO mecanicos em : suspensão,
direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torneiro
mecânico e serviços similares,  para
máquinas pesadas.
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2

00037 50,000HR/HM0000112800037

SERVIÇO  de   lanternagem, pinturas,
vidraçaria, capotaria, tapeçaria, plotagem,
recuperação de parachoques e acessórios em
máquinas pesadas - semade:
retroescavadeira
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x2

00038 10,000HR/HM0000112800038

SERVIÇO  mecânico em máquinas pesadas -
motor, cabeçote, troca de correias, troca de
velas de ignição, caixa de marchas, sistema
de arrefecimento, sistema de alimentação  -
semade.
retroescavadeiras:
new holland chassi  b110b chassi
hbzn110bvab43365,
jcb 3c/pac 2, chassi 9b9214t74dbdt4300,
jcb 3c  chassi 9b9214tc48bdt4196,
jcb 3c 9b214to4abdt4897
pá carregadeira 12 c turbo
pá carregadeira case 621d
tratores agrícolas:
- 02 john deere 4x4,
- 01 valtra 4x4,
- 01 massey fergusson 275
- 01 massey fergusson 283
- 01 new holland 4x4
- 01 tl 65 4x2
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00039 50,000HR/HM0000112800039

SERVIÇO    de alinhamento e balanceamento
de veículos pesados
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00040 20,000HR/HM0000112800040

SERVIÇO em veículos pesados: suspensão,
direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torneiro
mecanico e serviços similares - semade
caminhões:
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00041 20,000HR/HM0000112800041

SERVIÇO do sistema elétrico (fiação,
lanternas sinalizadoras, motor de partida,
alternadores e serviços similares em veículos
pesados - semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00042 20,000SÇ0000112800042

SERVIÇO mecanico de suspensão, direção,
freio, transmissão, radiadores, embreagem,
escapamentos, torneiro mecânico e serviços
similares para veículos pesados - semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00043 5,000HR/HM0000112800043

SERVIÇO do sistema eletrônico para veiculos
pesados - semade

caminhão caçamba odg 5025, chassi
953658244cr244899

00044 15,000HR/HM0000112800044

SERVIÇO sistema de refrigerado em veículos
pesados - semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00045 25,000HR/HM0000112800045

SERVIÇO mecânico (retífica em motor, bloco,
eixo, cabeçote, bomba injetora e cilindro)
para veículos pesados - semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899
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00046 20,000HR/HM0000112800046

SERVIÇO de montagem veículos pesados -
semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00047 15,000HR/HM0000112800047

SERVIÇO mecânico ( suspensão, direção,
freio, transmissão, radiador, embreagem,
escapamentos, torneiro mecânico e serviços
similares para veículos pesados - semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00048 20,000HR/HM0000112800048

SERVIÇO de lanternagem, pinturas,
vidraçaria, capotaria, tapeçaria, plotagem,
recuperação de parachoques e acessórios em
veículos pesados - semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00049 10,000HR/HM0000112800049

SERVIÇO de alinhamento e balanceamento
em veículos pesados - semade
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00050 50,000HR/HM0000112800050

SERVIÇO mecânicos em veículos pesados
(motor, cabeçote, troca de correias, troca de
velas de ignição, caixa de marchas, sistema
de arrefecimento, sistema de alimentação) -
semade.
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00051 30,000HR/HM0000112800051

SERVIÇO do sistema eletronico para veiculos
pesados - semade.
veículos:
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

fiat uno vivace 1.0, placa ovk 3936, chassi
9bd195a52e0515175
fiat strada, placa ovk 3937, chassi
9bd27805md7734149
camionete toyota bandeirante, placa mtf
6407, chassi 9brbj0180y1021605
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00052 20,000HR/HM0000112800052

SERVIÇO do sistema de ar refrigerado em
veículos pesados - semade
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00053 50,000HR/HM0000112800053

SERVIÇO mecanico de retifica em motor,
bloco, eixo, cabeçote, bombas injetora e
cilindro para veículos pesados - semade
caminhões:
caminhões vw, placa mqi 0121, chassi
9bwbs72s02r220561
caminhão placa mtt 5607, chassi
9bwx2tdf4wrb05811
caminhão caçamba  placa 0dg 5025.
953658244cr244899

00054 70,000HR/HM0000112800054

SERVIÇO mecanico do motor, cabeçote,
troca de correias, troca de velas de ignição,
caixa de marcha, sistema de arrefecimento e
sistema de alimentação de veículos leves -
semade.
veiculos:
gol vw placa mtu 0437, chassis
9bwaa05w33cpo57955
gol vw placa mto 7658, chassi
9bwcao5y72ta47231
ford ka plcs odo 9787, chassi
9bfzk53a2db453538
fiat uno vivace, placa ovk 3636, chassi
9bd195a52e05a5175
fiat strada, placa ovk 3937, chassi
9bd27805md7734149
camionete toyota bandeirante, placa mtf
6407, chassi 9brbj0180y1021605

00055 30,000HR/HM0000112800055

SERVIÇO serviço mecanico do sistema
elétrico (fiação, lampadas e lanternas
sinalizadoras, motor de partida e baterias)
em  veículos  leves - semade
veiculos:
gol vw placa mtu 0437, chassis
9bwaa05w33cpo57955
gol vw placa mto 7658, chassi
9bwcao5y72ta47231
ford ka plcs odo 9787, chassi
9bfzk53a2db453538
fiat uno vivace, placa ovk 3636, chassi
9bd195a52e05a5175
fiat strada, placa ovk 3937, chassi
9bd27805md7734149
camionete toyota bandeirante, placa mtf
6407, chassi 9brbj0180y1021605

00056 25,000HR/HM0000112800056

SERVIÇO serviço do sistema de ar
refrigerado em veículos leves - semade
gol vw placa mtu 0437, chassis
9bwaa05w33cpo57955
gol vw placa mto 7658, chassi
9bwcao5y72ta47231
ford ka placa odo 9787, chassi
9bfzk53a2db453538
fiat uno vivace, placa ovk 3636, chassi
9bd195a52e05a5175
fiat strada, placa ovk 3937, chassi
9bd27805md7734149
camionete toyota bandeirante, placa mtf
6407, chassi 9brbj0180y1021605
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00057 25,000HR/HM0000112800057

SERVIÇO de alinhamento e balanceamento
em veículos leves - semade
dos veículos:
gol vw placa mtu 0437, chassis
9bwaa05w33cpo57955
gol vw placa mto 7658, chassi
9bwcao5y72ta47231
ford ka plcs odo 9787, chassi
9bfzk53a2db453538
fiat uno vivace, placa ovk 3636, chassi
9bd195a52e05a5175
fiat strada, placa ovk 3937, chassi
9bd27805md7734149
camionete toyota bandeirante, placa mtf
6407, chassi 9brbj0180y1021605

00058 50,000HR/HM0000112800058

SERVIÇO de lanternagem e, pintura,
vidraçaria, capotaria, tapeçaria, plotagem,
recuperação de parachoques, recuperação
de carroças e acessórios de veículos leves -
semade
dos veículos:
gol vw placa mtu 0437, chassis
9bwaa05w33cpo57955
gol vw placa mto 7658, chassi
9bwcao5y72ta47231
ford ka plcs odo 9787, chassi
9bfzk53a2db453538
fiat uno vivace, placa ovk 3636, chassi
9bd195a52e05a5175
fiat strada, placa ovk 3937, chassi
9bd27805md7734149
camionete toyota bandeirante, placa mtf
6407, chassi 9brbj0180y1021605

00059 70,000HR/HM0000112800059

SERVIÇO serviço de solda e
usinagem/recuperação de peças, mangotes e
similares de implementos agricolas - semade
- 01 maconel
- 04 batedeira de cereais
- 04 grades
- 03 ensiladeiras

00060 10,000HR/HM0002167300060

SERVIÇOS PARA MAQUINAS
PESADAS........... serviços de mecânica:
suspensão, feixe de molas, direção, freio,
transmissão, radiador, embreagem,
escapamentos, torno mecânico e serviços
similares.
frota da secretaria:
trator de esteira fiat allis d7

00061 20,000HR/HM0002167100061

SERVIÇOS PARA MAQUINAS
PESADAS......... serviço mecânico: motor,
cabeçote, troca de correias, troca de velas
de ignição, caixa de marchas, sistema de
arrefecimento, sistema de alimentação.
frota da secretaria:
trator de esteira fiat allis d7

00062 5,000HR/HM0002166900062

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS.......
serviços do sistema elétrico (fiação luz
sinalizadoras, motor de partida, baterias).
frota da secretaria:
trator de esteira fiat allis d7
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00063 20,000HR/HM0002166600063

SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS....
serviço mecânico retifica: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.
frota da secretaria:
trator de esteira fiat allis d7

00064 15,000HR/HM0002167400064

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO serviços de
mecânica: suspensão, feixe de molas,
direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecânico
e serviços similares.
frota da secretaria:
caminhão mercedes benz 1113, carroceria
aberta, placa mpd 4394, ano 1973, chassi
34405811062205

00065 10,000HR/HM0002167500065

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO. serviços de
carroceria: lanternagem, pinturas, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria, plotagem, recuperação
de para-choques e acessórios.
frota da secretaria:
caminhão mercedes benz 1113, carroceria
aberta, placa mpd 4394, ano 1973, chassi
34405811062205

00066 20,000HR/HM0002167600066

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO.. serviço
mecânico: motor, cabeçote, troca de
correias, troca de velas de ignição, caixa de
marchas, sistema de arrefecimento, sistema
de alimentação.
frota da secretaria:
caminhão mercedes benz 1113, carroceria
aberta, placa mpd 4394, ano 1973, chassi
34405811062205

00067 5,000HR/HM0002167800067

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO.... serviços do
sistema elétrico (fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, baterias).
frota da secretaria:
caminhão mercedes benz 1113, carroceria
aberta, placa mpd 4394, ano 1973, chassi
34405811062205

00068 30,000HR/HM0002168100068

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO........ serviço
mecânico retifica: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.
frota da secretaria:
caminhão mercedes benz 1113, carroceria
aberta, placa mpd 4394, ano 1973, chassi
34405811062205

00069 5,000HR/HM0002168200069

SERVIÇOS PARA CAMINHÃO......... serviço
de montagem e desmontagem de pneus.
frota da secretaria:
caminhão mercedes benz 1113, carroceria
aberta, placa mpd 4394, ano 1973, chassi
34405811062205

00070 10,000HR/HM0002188600070

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE serviços de
mecânica: suspensão, feixe de molas,
direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecânico
e serviços similares.
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788
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00071 20,000HR/HM0002189100071

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE. serviços de
carroceria: lanternagem, pinturas, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria, plotagem, recuperação
de para-choques e acessórios.
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788

00072 10,000HR/HM0002189200072

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE.. serviço
mecânico: motor, cabeçote, troca de
correias, troca de velas de ignição, caixa de
marchas, sistema de arrefecimento, sistema
de alimentação.
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788

00073 5,000HR/HM0002189300073

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE... serviços
de regulagem eletrônica.
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788

00074 5,000HR/HM0002189400074

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE.... serviços
do sistema elétrico (fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, baterias).
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788

00075 5,000HR/HM0002189500075

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE.....
serviços de sistemas eletrônicos.
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788

00076 5,000HR/HM0002189600076

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE......
serviços do sistema de ar refrigerado.
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788

00077 20,000HR/HM0002189700077

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE.......
serviço mecânico retifica: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.
frota da secretaria:
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788
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00078 10,000HR/HM0002189800078

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVE........
serviço de montagem e desmontagem de
pneus - alinhamento e balanceamento.
-  vw / gol 1.0, placa mrk 2442, ano 2003,
chassi 9bwca05y03t147291
-  vw / saveiro 1.8, placa mtf 7249, ano
2001, chassi 9bwec05x51p534788

00079 11,000SERVI0000099700079

SERVIÇO MECÂNICO para
ônibus/microônibus - suspensão, feixe de
molas, direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecânico
e serviços similares. frota:  ducato
minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.

00080 11,000SERVI0000327900080

SERVIÇO DE CARROCERIA para
ônibus/microônibus - lanternagem, pinturas,
vidraçaria, capotaria, tapeçaria, plotagem,
recuperação de para-choques e acessórios.
frota:  ducato minibus	2008/2009 msd 2952
chassi 93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.
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00081 11,000SERVI0000328000081

SERVIÇO DO SISTEMA ELETRICO para
ônibus/microônibus - fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, baterias. frota:  ducato
minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.

00082 11,000SERVI0000328200082

SERVIÇO DO SISTEMA DE AR REFRIGERADO
para ônibus/microônibus -  frota:  ducato
minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.

00083 11,000SERVI0000099700083

SERVIÇO MECÂNICO para
ônibus/microônibus -  motor, cabeçote, troca
de correias, troca de velas de ignição, caixa
de marchas, sistema de arrefecimento,
sistema de alimentação. frota:  ducato
minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.
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00084 11,000SERVI0000099700084

SERVIÇO MECÂNICO retifica. para
ônibus/microônibus -  motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro. frota:
ducato minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.

00085 11,000SERVI0000328400085

SERVIÇO DE REGULAGEM eletrônica para
ônibus/microônibus -  frota:  ducato
minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.

00086 11,000SERVI0000328500086

SERVIÇO DE SISTEMA ELETRONICO para
ônibus/microônibus -  frota:  ducato
minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.
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00087 11,000SERVI0000328600087

SERVIÇO DE MONTAGEM desmontagem de
pneus, com alinhamento e balanceamento
para ônibus/microônibus -  frota:  ducato
minibus	2008/2009 msd 2952 chassi
93w245l3392030339, master bus 16
2006/2007 mpx 7762 chassi
93ycdduh57j776324, busscar ecoss u
2007/2007 mrc 5202 chassi
9bwr882w87r716964, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2940 chassi
9532882w4br156120, 15.190 eod e.hd ore
2011/2011 msn 2939 chassi
32882w9br159224, 15.190 eod e.s. ore
2011/2011 msn 2938 chassi
9532882w4br157123, city class 70 c 16
2011/2011 msn 2937 chassi 93zl68b8428862,
15.190 eod e.s. ore 2011/2011 msn 2936
chassi 9532882w4br157378.

00088 6,000SERVI0000099700088

SERVIÇO MECÂNICO para veículos
automóveis - suspensão, feixe de molas,
direção, freio, transmissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecânico
e serviços similares. frota:  gol 2011/2012
mtt 1933 chassi 9bwaa05w1cp048087, uno
mille economy 2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421

00089 6,000SERVI0000327900089

SERVIÇO DE CARROCERIA para veículos
automóveis - lanternagem, pinturas,
vidraçaria, capotaria, tapeçaria, plotagem,
recuperação de para-choques e acessórios.
frota:  gol 2011/2012 mtt 1933 chassi
9bwaa05w1cp048087, uno mille economy
2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421

00090 6,000SERVI0000328000090

SERVIÇO DO SISTEMA ELETRICO para
veículos automóveis - fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, baterias. frota:  gol
2011/2012 mtt 1933 chassi
9bwaa05w1cp048087, uno mille economy
2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421
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00091 6,000SERVI0000328200091

SERVIÇO DO SISTEMA DE AR REFRIGERADO
para veículos automóveis - frota:  gol
2011/2012 mtt 1933 chassi
9bwaa05w1cp048087, uno mille economy
2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421

00092 6,000SERVI0000099700092

SERVIÇO MECÂNICO para veículos
automóveis - motor, cabeçote, troca de
correias, troca de velas de ignição, caixa de
marchas, sistema de arrefecimento, sistema
de alimentação. frota:  gol 2011/2012 mtt
1933 chassi 9bwaa05w1cp048087, uno mille
economy 2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421

00093 6,000SERVI0000099700093

SERVIÇO MECÂNICO retifica. para veículos
automóveis - motor, bloco, eixo, cabeçote,
bomba injetora e cilindro. frota:  gol
2011/2012 mtt 1933 chassi
9bwaa05w1cp048087, uno mille economy
2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421

00094 6,000SERVI0000328400094

SERVIÇO DE REGULAGEM eletrônica para
veículos automóveis - frota:  gol 2011/2012
mtt 1933 chassi 9bwaa05w1cp048087, uno
mille economy 2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421.
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00095 6,000SERVI0000328500095

SERVIÇO DE SISTEMA ELETRONICO para
veículos automóveis - frota:  gol 2011/2012
mtt 1933 chassi 9bwaa05w1cp048087, uno
mille economy 2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421

00096 6,000SERVI0000328600096

SERVIÇO DE MONTAGEM desmontagem de
pneus, com alinhamento e balanceamento
para veículos automóveis - frota:  gol
2011/2012 mtt 1933 chassi
9bwaa05w1cp048087, uno mille economy
2010/2011 mte 1395 chassi
9bd15822ab6467006, uno mille economy
2010/2011 mte 1385 chassi
9bd15844ab6463726, uno mille economy
2010/2011 mte 1384 chassi
9bd15822ab6467002, uno mille fire flex
2008/2008 msd 2954 chassi
9bd15822786150350, saveiro 1.6 2003/2003
mrt 2972 chassi 9bweb05x83p052421

00097 30,000HR/HM0002175200097

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE.. serviços dde
mecanica: suspensão, feixe de molas,
direção, freio, trasnissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecanico
e serviços similares.

00098 40,000HR/HM0002175300098

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE... serviços de
carroceria: lanternagem, pinturas, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria, plotagem, recuperação
de para - choques e acessorios.

00099 40,000HR/HM0002175400099

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE.... serviço
mecanico: motor, cabeçote, troca de
correias, troca de velas de ignição, caixa de
marchas, sistema de arrefecimento, sistema
de alimenta.

segue em anexo a relação de frota:

00100 15,000HR/HM0002175500100
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE..... serviços
de regulagem eletronica.

00101 15,000HR/HM0002175600101
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE....... serviços
do sistema eletrico (fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, bateriais).

00102 10,000HR/HM0002175700102
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE........ serviços
de sistemas eletronicos.

00103 5,000HR/HM0002175800103
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE..........
serviços do sistema de ar refrigerado.

00104 25,000HR/HM0002175900104
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE...... serviço
mecanico retificada: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.

00105 20,000HR/HM0002176000105
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE......... serviço
de montagem, desmontagem de pneus, com
alinhamento e balanceamento.
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00106 40,000HR/HM0002179300106

SERVICOS PARA ONIBUS serviço de
mecanica: suspensão, feixe de molas,
direção, freio, transmissão, radiador ,
embreageagem  escapamentos torno
mecanico e serviços similares para onibus -
mercedes bens/of 1318 - ano 93/94 - placa
koe - 5825 chassi 9bm384088pb97.  turismo

00107 40,000HR/HM0002179400107

SERVICOS PARA ONIBUS.  serviços de
lanternagem, pinturas, vidraçaria, capotaria,
tapeçaria, plotagem, recuperação de
para-choques e acessorios para onibus -
mercedes bens/of 1318 - ano 93/94 - placa
koe - 5825 chassi 9bm384088pb97. turismo

00108 40,000HR/HM0002182700108

SERVIÇOS PARA ONIBUS serviços de
regulagem eletronica para onibus - mercedes
bens/of 1318 - ano 93/94 - placa koe - 5825
chassi 9bm384088pb97. turismo

00109 40,000HR/HM0002183200109

SERVIÇOS PARA ONIBUS. serviços de
sistema eletrico ( fiação, luz sinalizadoras,
motor de partida, baterias para onibus -
mercedes bens/of 1318 - ano 93/94 - placa
koe - 5825 chassi 9bm384088pb97. turismo

00110 40,000HR/HM0002183600110

SERVIÇOS PARA ONIBUS.. serviços de
sistemas eletronicos para onibus - mercedes
bens/of 1318 - ano 93/94 - placa koe - 5825
chassi 9bm384088pb97. turismo

00111 40,000HR/HM0002183700111

SERVIÇOS PARA ONIBUS ... serviço do
sistema de ar refrigerado para onibus -
mercedes bens/of 1318 - ano 93/94 - placa
koe - 5825 chassi 9bm384088pb97. turismo

00112 40,000HR/HM0002183800112

SERVIÇOS PARA ONIBUS.... serviço
mecanico motor, bolco, eixo, cabeçote,
bomba injetora e cilindro para onibus -
mercedes bens/of 1318 - ano 93/94 - placa
koe - 5825 chassi 9bm384088pb97. turismo

00113 40,000HR/HM0002183900113

SERVIÇOS PARA ONIBUS..... serviços de
montagem e desmontagem de pneus, com
alinhamento e balanciamento para onibus -
mercedes bens/of 1318 - ano 93/94 - placa
koe - 5825 chassi 9bm384088pb97. turismo

00114 40,000HR/HM0002184000114

SERVIÇOS PARA ONIBUS ...... serviços
mecanico motor, cabeçote, troca de correias,
troca de velas de ignição, caixa de marchas,
sistemas de arrefecimento, sistema de
alimentação e demais serviços similares nao
citados para onibus - mercedes bens/of 1318
- ano 93/94 - placa koe - 5825 chassi
9bm384088pb97. turismo

00115 30,000HR/HM0002175200115

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE.. serviços dde
mecanica: suspensão, feixe de molas,
direção, freio, trasnissão, radiador,
embreagem, escapamentos, torno mecanico
e serviços similares.
segue em anexo a relação de frota:

00116 30,000HR/HM0002175300116

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE... serviços de
carroceria: lanternagem, pinturas, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria, plotagem, recuperação
de para - choques e acessorios.

segue em anexo a relação da frota:
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00117 30,000HR/HM0002175400117

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE.... serviço
mecanico: motor, cabeçote, troca de
correias, troca de velas de ignição, caixa de
marchas, sistema de arrefecimento, sistema
de alimenta.

segue em anexo a relação de frota:

00118 30,000HR/HM0002175500118
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE..... serviços
de regulagem eletronica.
segue em anexo a relação de frota:

00119 10,000HR/HM0002175600119

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE....... serviços
do sistema eletrico (fiação luz sinalizadoras,
motor de partida, bateriais).
segue em anexo a relação de frota:

00120 30,000HR/HM0002175700120
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE........ serviços
de sistemas eletronicos.
segue em anexo a relação de frota:

00121 5,000HR/HM0002175800121
SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE..........
serviços do sistema de ar refrigerado.
segue em anexo a relação de frota:

00122 20,000HR/HM0002175900122

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE...... serviço
mecanico retificada: motor, bloco, eixo,
cabeçote, bomba injetora e cilindro.
segue em anexo a relação de frota:

00123 30,000HR/HM0002176000123

SERVIÇOS DE VEICULOS LEVE......... serviço
de montagem, desmontagem de pneus, com
alinhamento e balanceamento.
segue em anexo a relação de frota:
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