
 

 

 
 

ADENDO Nº 01 

CONCORRÊNCIA Nº. 16/0016-CC 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 744/15, torna 
público o ADENDO, com base no Lote 02, item 06 do ANEXO I (especificação do objeto), 
ANEXO III (modelo de proposta, informa aos interessados que: 

Onde se lê: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
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REMO INDOOR 

 
 Monitor de Desempenho Interativo (IPM) com porta USB Exibe o 
tempo, velocidade, distância, cadência, calorias por hora, watts, nível 
e ritmo.Inicio rápido, programas manuais, treinamento intervalado e 
retenção de seis exercícios anteriores. Equipado com receptor de 
frequência cardíaca como padrão e compatível com as principais 
cintas de batimento cardíaco, 16 Níveis de resistência Tanque em 
policarbonato azul construídas com os melhores materiais para a 
força excepcional Desempenho e durabilidade. Sistema de 
acionamento direto Estrutura em alumínio anodizado e rigida para a 
máxima durabilidade ou de Melhor Qualidade, Trilho extra-longo 
para facilitar usuários de alta estatura, Design com altura ajustável 
para a posição ideal dos garantindo uma posição de remada 
confortável. Sistema de Cabos Dyneema ® sem correntes e sem 
ruídos o que dispensa à lubrificação Altura do assento similar a 
“cadeira de escritório" para facilitar a entrada e saída. Manopla 
ergonômica que permite uma pegada confortável e minimiza a 
tensão do punho, Dimensões aproximadas: 195 x 80 x 100 cm , 
capacidade mínima de utilização do usuário: 150 kg. 
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Leia-se: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

06 

 
REMO INDOOR 

 
 Monitor de Desempenho Interativo (IPM) com porta USB Exibe o 
tempo, velocidade, distância, cadência, calorias por hora, watts, nível 
e ritmo.Inicio rápido, programas manuais, treinamento intervalado e 
retenção de seis exercícios anteriores. Equipado com receptor de 
frequência cardíaca como padrão e compatível com as principais 
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cintas de batimento cardíaco, 16 Níveis de resistência Tanque em 
policarbonato azul construídas com os melhores materiais para a 
força excepcional Desempenho e durabilidade. Sistema de 
acionamento direto Estrutura em alumínio anodizado e rigida para a 
máxima durabilidade ou de Melhor Qualidade, Trilho extra-longo 
para facilitar usuários de alta estatura, Design com altura ajustável 
para a posição ideal dos garantindo uma posição de remada 
confortável. Sistema de Cabos Dyneema ® sem correntes e sem 
ruídos o que dispensa à lubrificação Altura do assento similar a 
“cadeira de escritório" para facilitar a entrada e saída. Manopla 
ergonômica que permite uma pegada confortável e minimiza a 
tensão do punho, Dimensões aproximadas: 195 x 80 x 100 cm, 
capacidade mínima de utilização do usuário: 150 kg. 

 

Permanecem inalteradas e em vigor as demais condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 

Palmas, 05 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

ADILIO RODRIGUES RIBEIRO 
Presidente da CPL  

 

 

 

 

ALESON LUCIO DO NASCIMENTO 
Membro da CPL 

 
 
 
 
 
 

CAMILA QUEDI VALDULGA 
Membro da CPL 

 


