
DESCRIÇÃO MICRO ÔNIBUS  
 
Ônibus – Novos – Zero Km – TIPO EXECUTIVO COM AR CONDICIONADO 
ORIGINAL DE FÁBRICA, ano/modelo 2014, motor diesel turbo – potência mínima                                                                                               
de 165 CV, Eletrônico – caixa de câmbio – mínimo de 5 marchas a frente e uma a ré – 
motor dianteiro – freio total a Ar com abs. – freio estacionário – direção hidráulica – 
rodado duplo traseiro – pneus radiais sem câmara – distância entre eixo não inferior a 
4.800mm, largura não inferior a 2.350mm – altura interna não inferior a 1.900mm – 
comprimento total não inferior a 9.000mm – PBT não inferior a 8.500kg – capacidade 
mínima de 21 passageiros + motorista + auxiliar – poltronas reclináveis recobertas em 
couro tipo super-soft – dispostas em 2x1 com largura não inferior a 520mm, com porta 
copos, sendo a poltrona do motorista com amortecimento pneumático – calefação (ar 
quente) para passageiros e motorista -  geladeira elétrica – rádio com entrada USB – 
DVD/monitor instalados sendo o monitor em led com no mínimo 15” instalados; 
desembaçador para parabrisa; Itinerário eletronico. Parede de separação total com porta 
-  cinto de seguranças retrátil para todos os passageiros, sendo o do motorista e do 
auxiliar com três pontos -  porta pacotes instalados com iluminação individual de 
leitura, com alto falantes na no porta pacotes com regulagem de volume e evaporadores 
individuais de ar condicionado – janelas rodoviárias com vidros colados -  todas com 
cortina – piso em compensado naval e revestido com material antiderrapante – porta do 
lado direito com acionamento a ar pelo motorista do tipo pontográfica - iluminação 
interna conforme padrões exigidos – tapa sol para motorista -  lanternas delimitadoras 
de teto + pintura na cor azul metálico – tacógrafo eletrônico – saídas de emergência – 
tanque de combustível de no mínimo 150 litros, tanque de Arla 32 – Renovador de ar no 
teto- suspensão traseiras com bolsas de ar – dianteira com molas – macaco hidráulico 
compatível com a capacidade carga -  extintor de incêndio – estepe e demais 
equipamentos exigidos pelas normas vigentes – degraus da escada com iluminação e 
antiderrapante – prazo de garantia de no mínimo um ano com no mínimo as três 
primeiras com mão de obra gratuitas – prazo de entrega até 30 dias após homologação. 


