
 

  

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- Objeto:  Aquisição de um veículo zero quilômetro tipo furgão adaptado para transporte de 
alimentação escolar para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Item  Descrição  

01 
 
 
 

Veículo tipo furgão zero quilômetro ano e modelo de fabricação 2014, adaptado com 
isolante térmico, sendo a cabine do motorista e passageiro separada do 
compartimento/furgão, com ar condicionado, preparada para o transporte de alimentos, 
com as seguintes características mínimas: 
motor mínimo de 2.2 com 4 cilindros, potência de no mínimo 125 CV a 3.500 rpm; 

 combustível diesel; 

 porta lateral corrediça; 

 injeção eletrônica; 

 direção hidráulica; 

 apoio de cabeça nos bancos dianteiros; 

 banco do passageiro biposto, revestido em courvim automotivo; 

 cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura;  

 capacidade para 2 passageiros; 

 revestimento interno em material lavável na cor branca em material resistente aos 
processos de limpeza e desinfecção comum; 

 instalação de um circuito elétrico com cabos superdimensionados e anti-chamas que 
não emanam gases conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas); 

 freios a disco nas quatro rodas; 

 amortecedores dianteiros: hidráulicos e telescópios; 

 tipos da suspensão dianteira: com rodas independentes, braços oscilantes inferiores a 
geometria triangular e barra estabilizadora; 

 suspensão traseira: hidráulicos e telescópio; 

 câmbio mecânico mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré; 

 dimensões externas: comprimento total mínimo 4.500 mm e largura mínima 1.900 
mm; 

 altura externa mínima: 2.100 mm; 

 relógio digital; 

 pneus mínimo de 205/70/R15; 

 possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com Código 
Nacional de Trânsito. 
 
Descritivo Técnico para  Isolação Termo Acústica 
1. Isolação termo acústica em poliuretano nas laterais e teto 
2. Revestimento sobre o isolamento com placas lisa em Fiber glass de 2 a 3 mm de espessura na 
cor branca e de fácil assepsia nas laterais, teto e portas. 
3. Piso em compensado naval revestido com placas lisa em Fiber glass de 2 a 3 mm de espessura 
4. Uma luminária interna de Leds 12V. 
5. Dreno para limpeza 
6. Vedação de teto piso e laterais em composto de Poliuretano. 



 

  

 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

 

 Do Veículo e do Isolante Termico 

Garantia mínima de 12 (doze) meses, e/ou conforme plano de revisões da montadora. 

 Certificado de Adequação a Legislação de Transito - (CAT) para o veículo ofertado a ser 

entregue devidamente registrado na Base Índice Nacional (BIN) através do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM) evidenciando a marca/modelo/versão, objetivando, 

portanto, que todas as adaptações sejam realizadas por empresa homologada visando manter 

a garantia de fábrica mesmo após as modificações realizadas, de acordo com os preceitos de 

emissão de poluentes, atendendo as normas estabelecidas pelo Proconve P-5 da Resolução 

CONAMA 315/02. 

 

 

 
3 – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

  Prefeitura Municipal de Cesário Lange - Dep. Patrimônio-Praça Padre Adolfo Testa, 651 
 

   Prazo- 90 (noventa) dias. 
 

4 - Condições de Pagamento: de acordo com o  edital; 
 
 
 
 


