
 
 

 
Município de Itajubá 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

058/2017Processo Licitatório: 
PREGÃOModalidade:
039/2017Número da Licitação: 

MateriaisAquisição de:
Página: 1

O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 058/2017 na modalidade PREGÃO Nº 
039/2017, objeto:AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULHAMENTO PREVENTIVO E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA ATENDER À GUARDA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - SEMDS, e
o adjudica para as empresas:  

 MOTOGERAL COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA.
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 18900, HONDA37.800,002,00  1,00 
 
 Motocicleta 
Motocicleta (0) zero km trail ou off road ano/modelo 2017 ou superior chassi berço semi duplo confeccionado em aço original de fabrica 
 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Motocicleta de cor preta. 
Combustível: Gasolina, capacidade do tanque mínimo 10 litros 
Cilindrada mínima de 240 cm3, 04 tempos. 
Potência; de 20 cv ou superior; 
Torque mínimo; 2,05 kgf.m 
Cilindros: 01 (um) ou mais; 
Alimentação: por injeção eletrônica ; 
Partida: Elétrica; 
 TRANSMISSÃO: 
Caixa de Mudanças: Mecânica, seqüencial, acionada por pedal; 
Número de Marchas: mínimo 05 (cinco) à frente; 
 Sistema de freio: 
Dianteiro e traseiro: a disco 
 SUSPENSÃO:. 
Dianteira: Garfo telescópico convencional, com curso mínimo de 220 mm;
Traseira: curso mínimo 200mm 
Altura mínima do solo; 210 mm 
SISTEMA ELÉTRICO: 
a) Bateria: 12 V de 06 Ah com gerador e cabeamento compatíveis com o sistema;
Obs: Motocicleta com emplacamento, IPVA, taxa de licenciamento e seguro anual inclusos, com equipamentos e acessórios de segurança e demais itens exigidos por
lei. Assistência técnica, revisões programadas, eventuais recalls e serviços necessários durante o prazo de garantia. Com Concessionária preferencialmente localizada 
no Município de Itajubá/MG ou, na falta da mesma, COMPROMETENDO-SE EXPRESSAMENTE a arcar com todos os custos de transporte (incluindo seguro de
transporte) até o município que a contenha (concessionária autorizada) durante o prazo de garantia para as revisões programadas, eventuais recalls, manutenções
preventivas e corretivas. Com garantia mínima de 24 meses após entrega sem limite de quilometragem, juntamente com manual de instrução e chave reserva de ignição.
Amostra em catálogo . 
 
 
HONDA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 

 37.800,00Total para Este Fornecedor: 

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) 

do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame. 

Itajubá, em 21 de junho de 2017 

Juliano Galdino Teixeira 

Secretario Municipal de Planejamento 
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