
                        
 

 
 

 

ANEXO V  TERMO DE REFERENCIA  

 

1 - OBJETO: Aquisição de veículo, Tipo VAM/FURGÃO, zero quilômetro 
(primeiro licenciamento), ano/modelo: 2017/2017, nas especificações técnicas 
mínimas deste Termo de Referência, para utilização do Departamento de 
Fiscalização do CRECI/PB  

 

2 - JUSTIFICTIVA: Efetuar rondas móveis em todo o Estado da Paraíba, com 
atendimento ao público, bem como acompanhar diligências que exijam a 
presença física da Fiscalização e atuação do CRECI/PB em amplo sentido, 
acompanhando a atividade de Corretores de Imóveis, verificação de 
ocorrências e demais ações que visem maior segurança da sociedade.  

 

3 - Especificações Técnicas do veículo da presente: 

 Van/furgão Teto Alto; 

 Cor: Branca; 

 Direção Hidráulica ou elétrica; 

 Airbag e ABS; 

 Ar Condicionado; 

 Volume e compartimento de carga(m³): Mínimo de 10m³; 

 Distância entre eixos: Mínima de 3.000 mm; 

 Altura Mínima do veículo(mm): 1900mm 

 Largura Mínima do Veículo(mm): 1800mm  

 Pneus 205/70 R15 

 Ano de Fabricação 2017 ou versão mais atualizada; 

 Transmissão: Manual de, no mínimo, 6(seis) marchas sincronizadas à 

frente e 1(uma) a ré; 

 Freios ABS ou sistema equivalente; 



                        
 

 
 

 Combustível: Diesel; 

 Injeção Eletrônica; 

 Jogo de tapetes emborrachados; 

 Garantia: Do fornecedor ou, mínima, de 12(doze) meses a contar do 

recebimento definitivo do veículo, sem limites kilometragem; 

 Potência Mínima(ABNT) de 140 (cento e quarenta) CV; com no mínimo 

2400 rpm de torque; com protetor de cárter para o motor, salvo recomendação 

técnica contrária do fabricante; 

 Equipado com os demais itens de série e acessórios de segurança 

exigidos por Lei; 

 A fornecedora se obriga a promover apresentação e treinamento aos 

usuários sobre as funcionalidades e recursos do veículo na ocasião da entrega. 

Requisitos e conteúdos indispensáveis para costumização do objeto 

licitado: 

 Revestimento de todo compartimento do veículo em fibra de vidro; 

 Piso em compensado naval revestido em decorflex; 

 Escada (móvel e retrátil); 

 Toldo em toda lateral esquerda medindo quatro metros de comprimento 

por dois largura (mínimo, respeitando o comprimento do veículo); 

 Quatro luminárias sendo 03 (TREIS) 220V e uma 12v; 

 Tomadas em todo compartimento para ligar aparelhos (notebook, 

celular, etc); 

 Sistema elétrico contendo inversor de 1000Watts e bateria auxiliar de 

100 ampères; 

 Captação de energia externa contendo tomada e cabo de 50 (cinquenta) 

metros; 

 Ar condicionado Split 9000 btus; 

 Mesa em compensado revestido em fórmica; 

 Quatro cadeiras sendo duas para atendimento e duas para clientes; 



                        
 

 
 

 Balcão em toda lateral direita e na divisória com cuba, torneira e 

habitáculo para frigoobar; 

 Mesa e Cadeiras móveis, para usar fora do veículo; 

 Armários em compensado revestido em fórmica - Bancada para 

impressora; 

 Frigobar; 

 Divisória na porta traseira para compartimento de bagagem, tanque de 

água e caixa do ar condicionado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


