
  

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  

CNPJ: 05.139.464/0001-05 

 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

1.1.“Micro ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo 

cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 

316/09, (capacidade de 24 a 28 passageiros”. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 

 

 

1 

Micro ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com 

deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo 

com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 24 a 28 

passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar 

condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, 

porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque com 

plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com 

guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de 

segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto 

com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; 

iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de 

potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; 

mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; 

tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão 

dianteira e traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e 

amortecedores telescópicos; Bloqueio de Diferencial; pneus misto; 

ângulo de entrada mínimo de 22 graus e ângulo de saída mínimo 17 

graus; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima 

de 90 litros. 

01 UND 

 

2. ENTREGA: 

2.1. O objeto deverá ser entregue no Município de Almeirim/PA no prazo imediato contados a 

partir da solicitação, sem nenhum ônus adicional para o Município, devendo todas as despesas 

correr por conta da empresa vencedora do certame. 

 

 

 

Almeirim (PA), 10 de janeiro de 2019. 
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MARIA SELMA ALVES SILVA 

Secretária Executiva de Saúde 

 


