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Anexo I 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.   OBJETO 

O objeto da presente Pregão eletrônico consiste na aquisição  de 01  (um) veiculo, tipo micro-ônibus OKM adaptado para o 

transporte  de passageiros com dificuldade  de locomoção tipo cadeirante, de acordo com a resolução  COTRAN  316/09, 

capacidade mínima para 21  passageiros, incluso 01  motorista  e 01 cadeirante, através de Convênio Plataforma +Brasil n° 

892944/2019,  originado de Emenda  Parlamentar de autoria do  Deputado   Federal   Hélio  Leite  e  em  conformidade com  a  

Resolução N004 2019 CMAS,   para  estruturação da  Rede  de  Serviços   de  Proteção  Social Básica, conforme as 

seguintes especificações: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUATIDADE 

01 

01 - veículo tipo micro-ônibus (zero quilômetro) – 

adaptado; com capacidade mínima para 21 passageiros 

+ 01 motorista + 01 cadeirante; motorização mínima de 

140 cv, tipo de adaptação: 1 elevador para cadeirante 

com acionamento por controle remoto instalado na porta 

lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, 

capacidade de carga mínima de 250kg, sistema manual 

para o acionamento de emergência e/ou com dispositivo 

para transposição de fronteira, teto alto; cinto de 

segurança para todos os passageiros e motoristas, 

direção hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, 

protetor de motor, cor branca com padronização, visual 

do MDS; combustível diesel; todos os itens obrigatórios; 

documentação (emplacamento e licenciamento) em 

nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 

 

UN 01 
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2. JUSTIFICATIVA  

O micro ônibus em questão se faz necessário para aprimorar as ações, programas, projetos e 

atividades da rede socioassistencial, com objetivo ao transporte de pessoas com e sem deficiências, como 

idosos, adolescentes e crianças, revelando-se extremamente necessário para estruturação da rede de 

serviços de proteção social básica e especial, garantindo assim aos usuários acesso à educação, inclusiva e 

locomoção de forma digna as suas reivindicações, em plena concordância com o Art. 203, da CF/88, tanto 

que se encontra aprovada para execução de convênios federais. 

  3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA  

 
Discriminação de todos os serviços a contratar, especificamos abaixo todas as atribuições e deveres para 

com a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social que o CONTRATADO deverá cumprir. São 

elas: 

•   Compromisso e Assiduidade 

•   Garantia e cumprimento do que está estabelecido em contrato; 

•   Qualidade e confiabilidade nos Itens a serem entregues. 

A especificação acima fornecida refere-se as características básicas, sendo normal que existam acréscimos 

e diferenças qualitativas e quantitativas entre fabricantes e modelos diversos. Os códigos, características, 

especificações e descrições fornecidas podem eventualmente divergir das especificações equivalentes no 

mercado, neste caso, ou seja, havendo divergências consideráveis quanto as especificações, devem 

prevalecer as detalhadas neste termo de referência. 

As instruções e manual do veículo devem estar redigidos em língua portuguesa, contendo instruções de uso, 

recomendações de segurança e informações para atendimento ao consumidor. 

O micro ônibus deverá estar plenamente adaptado de acordo com as normas regulamentares do 

DENATRAN, CONTRAN, contendo as especificações técnicas dispostas pela ABNT e INMETRO e 

ANFAVEA, quando for o caso. 

O Micro ônibus somente será aceito em perfeito estado, sem sinais de violação ou amassados, sem 

aderência, umidade ou oxidação, sem inadequação de especificações, e com suas características em plena 

conformidade com as normas regulamentares. 
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As especificações acima fornecidas baseiam-se em critérios básicos, comum aos padrões oferecidos no 

mercado em referenda.                                               

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

O micro-ônibus deverá ser entregue na secretaria municipal de assistência social, localizada na Rua Duque 

de Caxias, s/n, Centro. Devendo o mesmo ser entregue em até 90 (noventa) dias, a contar da emissão da 

nota de empenho. 

 
 
 
 
 
 

Curuçá/PA, 05 de jeneiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
Jefferson Ferreira de Miranda 

Prefeito Municipal, de Curuçá 
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