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TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM SERVIÇOS UND QTD 
 VALOR UND 

(R$)  

 VALOR 
MENSAL 

(R$)  

 VALOR 
TOTAL (R$)  

1 

VEICULO UTILITÁRIO, versão perua standart, 
motor 1,4, 78 CV, com capacidade  para,  no 
mínimo, 09 (nove) lugares, porta lateral 
corrediça, equipado com todos componentes 
de segurança, documentação regular, tempo 
de fabricação de no máximo 05 (cinco) anos. 

Und 1    

2 

AUTOMOVEL -  tipo passeio com capacidade 
para 5 passageiros, motor com mínimo 1.3, 
com ar condicionado, 4 portas, equipado com 
todos componentes de segurança, 
documentação regular, tempo de fabricação de 
no máximo 5 (cinco) anos. 

Und 8    

3 

VEICULO TIPO MOTOCICLETA - no mínimo 125 
cilindradas, modelo passeio, com no máximo 
dois anos de uso, em boas condições, 
documentação regular. 

Und 4    

4 

VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS - tempo de 
fabricação 5 (cinco) anos, para 24 passageiros 
no mínimo, motor 2.0 no mínimo, 120 cavalos  
no mínimo, câmbio manual de cinco marchas à 
frente e uma ré, direção hidráulica, sistema 
elétrico de 12 V, iluminação interna 
fluorescente, cintos de segurança em todas as 
poltronas e demais equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. 

Und 1    
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5 

CAMINHÃO TOCO (NOVO) - tipo Caçamba 
Basculante, 4x2, motor turbo, com no mínimo 4 
cilindros com potencia de no mínimo 170CV, 
direção hidráulica, freios a ar, transmissão com 
mínimo 5 marchas à frente e ré, pneus radiais, 
de no mínimo 900x20, PBT de 13.000kg 
(homologado) e 13.200kg (técnico), equipado 
com caçamba basculante de 5,0m³, construído 
em aço 1020, tomada de força, caixa de carga 
(frontal, assoalho, laterais e tampa traseira), 
caixa para ferramentas, pára-choques traseiros 
de acordo com a resolução do CONTRAN, do 
documento  regular. 

Und 4    

6 

AUTOMOVEL - tipo passeio com capacidade 
para 5 passageiros, motor com mínimo 1.8, 
com ar condicionado, direção hidráulica, vidro 
e trava elétrico, 04 portas, som CD/MP3, 
equipado com todos componentes de 
segurança, documentação regular, tempo de 
fabricação de no máximo 03 anos. 

Und 1    

7 
Rolo compactador de pequeno porte, motor a 
diésel com rodantes em cilindro de ferro com 
capacidade de até 1,5 T. 

Und 1    

8 
Rolo compactador de porte médio, motor 
diésel com rodante de pneu de borracha e 
cilíndro com capacidade de até 3.5 T. 

Und 1    

9 
Máquina espalhadora e acabadora de capa 
asfáltica com aba de abertura até 5 mt com 
capacidade de até 1,5 T. por cubagem. 

Und 1    

  TOTAL        
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