
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO  

EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2022 – FUNREBOM 

 

O Município de Bombinhas, através da Prefeitura Municipal de Bombinhas inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 95.815.379/0001-02, com sede à Rua Baleia Jubarte, nº 328, bairro José Amândio, cidade 

de Bombinhas/SC, vem por meio de este RETIFICAR o Edital já mencionado e seus Anexos, no 

que segue:  

 

        Cláusula Primeira – O presente Termo tem como objetivo alterar o texto do item 

QUADRICICLO descrito no Anexo I e no X do edital como segue: 

      

Lote 01 - Item 01 –  

ITEM - QUADRICICLO 
• Veiculo novo, fabricação e modelo do ano da entrega ou superior com capacidade para 

transportar no mínimo 01 pessoa, com conforto e segurança;  

• Motor de 4 tempos, tração 4x4, movido a gasolina. Refrigeração do motor arrefecido a liquido 

(indicado pela fábrica) ou a água; 

• Transmissão manual ou automática, deve haver a opção de ré; Cilindradas entre de 400cc e 

600cc e potência de no mínimo 26 cavalos; 

• Sistema de alimentação injeção eletrônica; 

• Sistema de partida elétrica; 

• Tanque de combustível de no mínimo 14 litros; 

• Peso seco máximo de 390kg; 

• Sistema de freio dianteiro a disco e traseiro a tambor; 

• Para-lamas em todas as rodas; 

• Capacidade de tração de no mínimo: 380kgf; 

• Painel digital com velocimêtro, hodomêtro total e parcial, horimetro, relógio, marcador de 

temperatura do liquido de arrefecimento, marcador de combustível, indicadores de marchas, 

tração 4x4, ré e falha na bateria;  

• Chassis com numeração; bateria de 12 volts;  

• Com farol lado esquerdo e lado direito; com luz traseira de acionamento do freio;  

• Espelhos retrovisores lado esquerdo e lado direito. 

• Com suporte para bagagens dianteiro e traseiro; 

• Cor do tanque de combustível e carenagens vermelha; cor do quadro e suporte de bagagens 

preta; 

• Assistência técnica na região, com no máximo 150 Km de distância do local de entrega. 

• O equipamento deve ser fabricado no Brasil. 

• Deverá ser fornecido junto com o equipamento uma capa de proteção a intempéries, 

confeccionada em lona acrílica resinada de alta resistência, na cor vermelha, possuindo elástico 

de alta resistência e cordão para afixação embutidos nas bordas da capa. 

• Garantia mínima de 12 meses e com manuais em português. 

 

 

 

 

 

 



 

• Devera possuir bauleto com volume mínimo de 45 (quarenta e cinco) litros, com fixação no 

veículo; 

• Devera possuir engate para reboque conforme exigências dos orgãos e agencias de trânsito; 

• Deve ser entregue limpo e com tanque cheio (completo) na sede do Corpo de Bombeiros Militar 

de Bombinhas. 

 

Cláusula Segunda - Alterar a data de sessão de Pregão para dia 21/12/2022 às 16h30min. 

 

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas 

do Edital de licitação Nº 004/2022 – FUNREBOM e seus Anexos. 

 

Bombinhas/ SC, 08 de dezembro de 2022. 

 

ROSÂNGELA ESCHBERGER 

Secretária de Administração 

 

 


