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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 

 

AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS  

TIPO “ON OFF ROAD TRAIL”, ZERO QUILÔMETRO 

 

Comunicamos que a descrição completa do Item 01, Lote 01, constante nas páginas 

14, 15 e 16 do edital supracitado (em seus Anexos I e II) passa a ter a seguinte especificação: 

LOTE 01 

Item Descrição do Produto Quant. Unid. 

01 

Motocicleta ZERO KM de primeiro uso, original de fábrica: ano de 

fabricação 2017/2017 ou superior, motor tipo on off road trail, no 

mínimo 150cc, 04 (quatro) tempos, arrefecido a ar, pintura sólida da 

linha de produção na cor predominante branca, partida elétrica, freio 

a disco dianteiro aproximado com disco mínimo de 240mm sendo de 1ª 

linha e freio traseiro aproximado tambor 110mm ou a disco, 

combustível (flex ou gasolina), pneus: dianteiro de no mínimo 90/90-

19, traseiro 110/90-17, quadro com reforço mínimo: Berço semi duplo 

ou superior, sistema de alimentação: eletrônico ou superior, sistema de 

partida: elétrica ou similar com transmissão mínima de 05 (cinco) 

velocidades, e demais itens inclusos tais como:  

01(um) par de antenas protetoras anticerol de 6 estágios em aço inox, 

dimensões aproximadas, fechada 12cm; aberta 60cm, Uma unidade de 

protetor de motor (mata cachorro) em aço tubular 1020 fina frio inox, 

com parede aproximada de 1,50mm acompanhado de parafusos, 

porcas e abraçadeiras, um baú/bauleto injetado em matéria-prima PP 

(polipropileno) em formato arredondado, com capacidade volumétrica 

não inferior a 45 (quarenta e cinco) litros e dimensões não inferiores a 

59cm de comprimento 45com de largura e 29cm de largura, equipado 

com base fixadora, lente com defletor, na cor preta.  

OBS: Lembramos que o vencedor do certame, quando da entrega das 

motocicletas, as mesmas deverão estar com todos os itens solicitados 

devidamente instalados, bem como os demais itens de segurança 

exigidos pelo CONTRAN / DETRAN. 

Todas as motocicletas deverão ser idênticas (mesmo modelo     

e cor). 

06 UN. 

Em virtude das alterações ocorridas, o Pregão Eletrônico nº 010/2017 fica designado 

para a seguinte data e horários:  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h30min do dia 18/05/2017. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 15 horas do dia 18/05/2017. 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 
 

São Carlos, 04 de maio de 2017 

 
 

Marcel Rodrigo dos Santos 

Pregoeiro 

Portaria 059/2017 


