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TERMO DE REFERÊNCIA: 

') 3. 	) E CONDIÇ. 
	 T R WNDOJJMA NOVA 

iecimento dos objetos serão os estipulados' na adjudicação da 
sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba 
na de cada orgão 1 tf 

4. DO,PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO: 
,:,«tMl ~~arai 

4.1. QpEarn  para fornecimentá, dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser superior ao 
estipu lado.no, contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho. 

4 2. Q5tc jstos serão enf egues na sede do município de Acará e conferidos por servidor pu 
servidores .desigrl•,jdos pela administração pública municipal. 

4.3. Caberáaao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou e 
partam, 3ioao jeto uué' não e4 ja de .acordo com as espegificaçoes contidas no Termo de 

tsi 
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Referência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente 4ora de 
especificação 

IiEM DISCRIMINAÇÃO VEICULO 
Veículo Tipo Passeio com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros, 	sem 	motorista, 	higienizado 	e 	em 	perfeito 	estado 	de 
funcionamento; 	•. 	Direção 	hidráulica; 	- 	 Ar-condicionado; 	-Combust.: 

01 gasolina/Álcool; - potência mínima 65 CV e 1000 cc, - Hodômetro, velocímetro 
em funcionamentc e com todos os acessórios de segurança. O veículo deve 
conter as ir.formações mínimas de identificação como placa, RENAVAM, Chassi 

- e procedência e toda documentação e dia. Quilomet ragem livre 	 ----- 
Veículo lioo Caminhonete com 03 (três) portas, capacidade para 05 (CINCO) 
passageiros, 	ser:'i 	motorista, 	higienizado 	e 	em 	perfeito 	estado 	de 
funcionamento: 	Direção 	hidráulica; 	- 	 Ar-condicionado; 	-Combust.: 
gasolina/Diesel: - potência mínima 66 CV: 	- Hodômetro, velocímetro em 

02 funcionamento e com todos os acessórios de segurança. O veículo conter, as 
informações mínimas de identificação como placa, 	RENA'JAM, 	Chassi e 
procedência etoda documenta2oe  dia.Quilometragem livre. -- 

- 
- -- 

Veiculo Tipo Utilitário/Misto: com 03 (três) portas, capacidade para 09 (nove) 
lugares. sem motorista, higienizado e em perfeito estado de funcionamento; 

ombust.' Gasolina; potência mínima 106 CV; Hodômetro, velocímetro em 
03 funcionamento e com todosos acessórios de segurança. O veículo conter as 

informações mínimas de identificação como pla, RENAVAM, Chassi e 
- lá e 	 N2  `jão procedênci 

Veículo Caminhão Tipo Utilitário Baú: com 03 (três) portas, capacidade para 
03 (três) passageiros, sem motorista, higienizado e em perfeito estado de 
funcionamento; Carroceria em Baú; 	ombust.: Diesei; potência mínima 150 CV; 
Hodômetro, velocmetro em funcionamento e com todos os acessórios de 
segurança. O veiculo conter as informações mínimas de identificação como 

04 placa, 	RENAVAfVJ, 	Chassi 	e 	procedência 	e 	toda 	documentação 	e 	dia. 
Quilometragem Hvre. -- 	- ----- 
Veícuio Caminhgo Tipo Utilitário Baú/Frigorífico: com 03 (três) portas, 
capacidade para 0,3 (três) passageiros, sem motorista, higienizado e em perfeito 
estado de funcion&mento; Carroceria em Baú; contendo seu Baú o equipamento 
de 	resfriamento 	com 	capacidade 	de 	potencial 	de 	chegada 	até 	-100  
graus/Celsios: 	Combust.: 	Diesel; 	potência 	mínima 	150 	CV; 	Hodômetro, 

05 velocímetro em ti. ncionamento e com todos os acessórios de segurança. O 
veículo 	conter 	s 	informações 	mínimas 	de 	identificação 	como 	placa, 
RENAVAM. Chassi e procedência e toda documentação e dia. Quilometragem 
livre. 
Veículo 	Tipo 	Micro-ônibus: 	com 	capacidade 	para 	28 	(vinte 	e 	oito) 
passageiros, 	sem 	motorista, 	higienizado 	e 	em 	perfeito 	estado 	de 
funcionamento, 	Combust.: 	Diesel; 	potência 	mínima 	150 	CV; 	Hodômetro, 
velocímetro em funcionamento e com todos os acessórios de segurança. o 

06 veiculo 	ccr'ter 	Es 	informações 	mínimas 	de 	ident ificação  

I I  
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RENAVAM, Chassi e procedência e toda documentação e dia, Quilometrai 

livre.  
Veiculo Caminhão Tipo 314 em Carroceria Bau 	com 03 (três) portas, 

capacidade para 03 (três) passageiros, sem motorista, higienizado e em perféito 
estado de funcionamento; Carroceria em Baú; Combust.: Diesel; potência 
mínima 150 Cv; 'Hodômetro, velocímetro em funcionamento e com todos os 

07 	acessórios de 	ègurança. 	O veículo conter às informações mínimas: de 

identificação 	cori o 	placa, 	RENAVAM, 	Chassi 	e 	procedência 	e 	toda 

documentdçs)oedia, Quilometragem livre.

:ee

Veiculo T p0 Mo ocicleta com capacidade para 02 (dois) passa 	em

motorista 	h gieniado e em perfeito estado de funcionamentobust

gasolina, 	pot4ncia 	minima 	150 	cc, 	- 	Hodômetro, 	velo 	em

os 	funcionamento e om todos os acessorios de segurança O veiculoconter
as informações riínimas de identificação como placa, RENAVAssi e 

procedênc1 42ÇumentaQã0 e dia Quilometragem livre 

Travessa São Jose ri0  120 — Praça da Matriz centro — Acara 1 Pará — CEP 66690-000  

PREFEITURA DE 

tAcARÍ, oti 	 ANti 	NA 

3 	- 


		2018-12-12T17:00:00-0300
	MARCELO SILVA DE SOUZA:73127493215




