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T E R M O D E R E F E R Ê N C I A 

I T E M 
D E S C R I Ç Ã O G R U P O QUAN 

T 
UND 

01 

Veículos para transporte de 4 passageiros + o 
condutor, 2 ou 3 volumes. 4 portas, motor no mínimo 
1.0, com ar condicionado e direção hidráulica, flex, 
tipo Gol ou similar. 

C 15 UND 

02 

Locação de veículo, tipo mini camionete, motor no 
mínimo 1.4, com ar condicionado e direção hidráulica, 
flex tipo Saveiro ou similar. 

D 02 UND 

03 

Veículo tipo pick-up cabine dupla, 04 portas, diesel SI 
0, com ar condicionado, tração 4x4, com engate de 
carroceria, tipo Toyota Hiiux ou similar. 

J 04 UND 

04 

Locações de veículo 3/4, carroceria de madeira tipo 
carga seca no mínimo 4 toneladas, tipo Mercedes Bens 
710 ou similar. 

C A R R O C E R I A 04 UND 

05 

Tratores de pneus agrícola. Com aproximadamente 61 
cavalos de potência e 23 kgfm de torque, tem força de 
tração suficiente 
para uso moderado em geral, como puxar carroças de 
cargas e tração simples, tipo Ferguson MF 265 ou 
similar. 

A G R Í C O L A 06 UND 

06 
Caminhão carroceria tipo prancha 10,5 mts/ 3mts 3 
eixos, tipo Mercedes 1620 ou similar. CAMINÃO 01 UND 

07 

Caminhão carroceria Truck ou caminhão pesado: 
caminhão que tem o eixo duplo na carroceria, ou seja, 
dois eixos juntos. 0 objetivo é poder carregar carga 
maior e proporcionar melhor desempenho ao veículo. 
Um dos eixos traseiros deve necessariamente receber a 
força do motor. Sua capacidade é de 10 a 14 toneladas, 
possui peso bruto máximo de 23 toneladas e seu 
comprimento é também de 14 metros. 

CAMINÃO 01 UND 

08 

Caminhão trucado tipo basculante com capacidade 
mínima de lOm^ 2 eixos tipo Mercedes Bens 1620 ou 
similar. 

CAMINHÃO 01 UND 

MAQUINA PESADA 
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Trator de esteira, com potência mínima de 96 cavalos 
de potência tipo CAT D5K ou similar equipado com 

09 lamina em aço de alta resistência, de dimensões MAQUINA 
1000 HS 09 

mínimas: comprimento 3.000mm e altura 1.100 mm, 
com escarificado traseiro. 

PESADA 
1000 HS 

Os veículos acima descritos se destinarão ao atendimento da seguinte forma: 

Gabinete do Prefeito 01 (um) veículo tipo pick-up cabine dupla. 04 portas, diesel SI O, com engate de 
carroceria, tipo Toyota Hilux ou similar. 

, • Para o atendimento do Gabinete do Prefeito a serviço na condução 

Secretaria Municipal de Obras 
01 (um) veículo tipo pick-up cabine dupla, 04 portas, diesel SIO, com. engate de carroceria, tipo Toyota 
Hilux ou similar. 

• Para o atendimento da Secretaria Municipal de Obras e a serviço de Obras. 

01 (um) locação de veículo, tipo mini camionete, motor no mínimo hidráulica, flex Tipo Saveiro ou 
similar. 

• Para o atendimento da Iluminação Pública do Município. 

04(quatro) locações de veículo 3/4, carroceria de madeira tipo carga Mercedes Bens 710 ou similar. 
• Para transporte de combustíveis, gados vivos e abatidos e diversos madeiras e outros no apoio a 

execução de tarefa ligada a secretaria). 

06 (seis) locações de tratores de pneus agrícola, com aproximadamente de torque, tem força de tração 
suficiente para uso moderado em geral, tração simples, tipo Ferguson MF 265 ou similar, 
«r* Para diversos serviços ligados a secretaria de obras e transportes transporte de materiais diversos. 

01 (Um) Caminhão carroceria tipo prancha 10,5 mts/ 3mts 3 eixos, tipo Mercedes 1620 ou similar 
• Para o deslocamento de maquinas pesadas e outros veículos. 

01 (Um) Caminhão carroceria Truck ou caminhão pesado: caminhão que ou seja, dois eixos juntos. O 
objetivo é poder carregar carga maior e proporcionar veículo. Um dos eixos traseiros deve necessai-iamente 
receber a força 14 toneladas, possui peso bruto máximo de 23 toneladas e seu comprimento. 

• Para o transporte de diversos materiais de uso na administração municipal em varias cargas. 

01 (Um) Caminhão trucado tipo caçamba basculante com capacidade mínima de 1 Om3, 2 eixos tipo 
Mercedes bens 1620 ou similar 

• Para o deslocamento de materiais de jazidas no apoio a recuperação de estradas vicinais e outros 
materiais. 

1 000(Um Mil) horas ano de O 1 (um) trator de esteira, com potência mínima de 96 cavalos de potencia 
tipo CAT DSK ou similar equipado com Ipanina em aço de alta resistência, de dimensões comprimento 
3.000mm e altura 1.100 mm. com escarifícado traseiro. 
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• Para aberturas de ramais, manutenção dos trabaliios cotidianos executados pela administração p 
ficà. • 

Secretaria Municipal de Administração 
03 (Três) Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no 
mínimo 1.0, com ar condicionado e direção hidráulica, flex, tipo Gol ou similar., sendo: 

• 01 (um) veículo automóvel, para atendimento a Secretaria Municipal de Administração, a serviços 
na condução do Secretário da mesma; 

• 01 (um) veículo automóvel, para atendimento as diligencias da Comissão Permanentes de Licitação 

• 01 (um) veículo automóvel, para atendimentos a Tesouraria e Tributos . 

' 01 (um) veículo tipo pick-up cabine dupla, 04 portas, diesel S 1 O, com ar condicionado, tração 4x4, com 
engate de carroceria, tipo Toyota Hilux ou similar: 

• Para o atendimento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças a serviço do 
Departamento de Compras e Almoxarifado. 

Secretaria Municipal de Agricultura 
01 (um) locação de veículo, tipo mini camionete. motor no mínimo 1 .4, com ar condicionado e direção 
hidráulica, flex tipo Saveiro ou similar. 

• Para o atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura, a serviços na condução do Secretário da 
mesma. 

Secretaria Municipal de Educação 
02 (Dois) veículos para transporte de 4 passageiros - o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no 
mínimo 1.0, com ar condicionado e direção hidráulica, flex., tipo Gol ou similar, sendo: 

• 01 (um) para atendimento a Secretaria Municipal de Educação, a serviços na condução do 
Secretário da mesma. 

• 01 (um) para transpol te da equipe Pedagógica. 

01 (um) veículo tipo pick-up cabine dupla. 04 portas, diesel S 10, com ar condicionado, tração 4x4, com 
engate de carroceria, tipo Toyota Hilux ou similar. 

• Para o atendimento da Secretaria Municipal de Educação, referente ao transporte da Merenda 
Escolar e Livros e etc. 

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 

09 (Nove) veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no 
mínimo 1.0, com ar condicionado e direção hidráulica, flex, tipo Gol ou similar, sendo: 

• 01 (um) valeu/o eutomóve/, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúda, a ser,liços na 
condutor do Secretário da mesma. 

• 02(dois) veículos automóveis na sede do Município, para atendimento no transporte de pacientes de 
urgência com destino a outros centros de saúda em outros municípios. 

• 02(dols) veículos automóveis na condução de pacientes da localidade de Novo Horizonte e Sede do 
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• 02(dol s) veículos automóveis na condução de pacientes da localidade de Novo Horizonte e Sede do 
Município 

• 01 (um) veiculo automóvel na condução de pacientes da localidade de Palestina a Seda do 
Município 

• 01 (um) valeu/o automóvel na condução de pacientes da localidade do Queimado a Sede do 
Município 

• 01 (um) veiculo automóvel na condução de pacientes da localidade de São João do Coraci a Seda do 
Município. 

• 01 (um) veiculo automóvel na condução de pacientes da localidade da Castanheira a Sede do 
Município. 

Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social 

01 (um) veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 
1. O. com ar condicionado e direção hidráulica, Flex, tipo Gol ou similar, sendo: 

• Para a Secretaria Mtinicipal de Promoção e Assistência Social e Manutenção dos Programas. 

Secretario 
itoniO/Ednàldcf Aguiar Sousa 

ncipal de^^dpiimstração e Finanças 
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