
 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO  

 

PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 - SAÚDE 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação no descritivo do item nº 01 do 

Pregão Presencial nº 11/2019.  

 

ONDE SE LÊ: MOTOCICLETA, 0 (ZERO) KM, ANO/MODELO 2019, COR PRETA, com 

as seguintes características mínimas:  partida elétrica, painel digital com iluminação em led e 

indicador de marcha, transmissão de 5 velocidades, 145 cc a 190 cc (cilindradas), abastecimento 

a gasolina/álcool, capacidade mínima do tanque 14 litros, motor monocilíndrico 04 tempos 

arrefecido a ar,  potência do motor acima 10,5 cv, torque máximo acima de 1,20 kgf.m a 6.000 

rpm, embreagem multi disco em banho de óleo, freios a tambor ou a disco, combinados, 

suspensão dianteira, garfo telescópico, curso  no mínimo 115 mm, distância entre eixos acima 

de 1300mm, distância do solo, entre: 170 mm e 196 mm, altura do assento de no mínimo 785 

mm. Motocicleta com baú em polipropileno na cor preta, Dimensões aproximadas do baú: 44 x 

45 x 54 cm (C x L x A), 80 litros (com suporte) já instalado. 02 Capacetes na cor preta, 

tamanhos nº 58 e nº 60, com viseira, aprovados pelo INMETRO. Garantia de no Mínimo 3 anos. 

 

LEIA-SE: MOTOCICLETA, 0 (ZERO) KM, ANO/MODELO 2019, COR PRETA, com as 

seguintes características mínimas:  partida elétrica, painel digital com iluminação em led, 

transmissão de 5 velocidades, 145 cc a 190 cc (cilindradas), abastecimento a gasolina/álcool, 

capacidade mínima do tanque 14 litros, motor monocilíndrico 04 tempos arrefecido a ar,  

potência do motor acima 10,5 cv, torque máximo acima de 1,20 kgf.m a 6.000 rpm, embreagem 

multi disco em banho de óleo, freios a tambor ou a disco, combinados, suspensão dianteira, 

garfo telescópico, curso  no mínimo 115 mm, distância entre eixos acima de 1300mm, distância 

do solo, entre: 170 mm e 196 mm, altura do assento de no mínimo 785 mm. Motocicleta com 

baú em polipropileno na cor preta, Dimensões aproximadas do baú: 44 x 45 x 54 cm (C x L x 

A), 80 litros (com suporte) já instalado. 02 Capacetes na cor preta, tamanhos nº 58 e nº 60, com 

viseira, aprovados pelo INMETRO. Garantia de no Mínimo 3 anos. 



 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Em razão da alteração no descritivo do item a abertura será PRORROGADA para 01 

de agosto de 2019 às 16 horas. Os envelopes deverão ser protocolizados até as 15h45min do 

mesmo dia. 

 

 

Campos Novos, 18 de julho de 2019. 


