












IPASLUZ 
PREVIDÊNCIA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este termo de referência tem por objetivos: 

e) Caracterizar o objeto a ser contratado;

D Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;
g) Estabelecer nível de qualidade desejado para a contratação;
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h) Estabelecer os critérios da prestação dos serviços, pagamento e demais condições a
serem observadas durante a execução do contrato.

Aquisição de um veículo O (zero) Km, tipo passeio, com capacidade para transporte de no mínimo 
05 (cinco) passageiro, devendo preencher as seguintes características: 1- 06 Airbags (duplo frontal, duplo 
lateral e duplo de cortina); li - Alarme anti-furto; Ili - Ar-condicionado; IV - Assistente de partida em 
aclive; V - Potência máxima 116 Cv; VI - Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os 
passageiros; VII - Banco traseiro bipartido e rebatível; VII - Torque máximo de 16,3 a 16,8 Kgfm; IX
Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura; X - Cintos de segurança traseiros laterais e 
central de 3 pontos; XI - Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade; XI 1 - Computador 
de bordo; XIII - Suspensão dianteira independente e traseira eixo de torção; IVX - Controlador de 
limite de velocidade; XV- Controle eletrônico de estabilidade e tração; XVI - Controles do radio e 
telefone no volante; XVII - Direção Elétrica Progressiva; XVIII - Espelho retrovisores externos elétricos; 
IX - Tela LCD de no mínimo 8"; XX - Roda de aço ou liga leve no mínimo aro 15; XXI - Sistema d 
freios com ABS; XXII - Sistema de distribuição de frenagem; XXIII - Assistência de frenagem de 
urgência; XXIV - Trava elétrica das portas com acionamento na chave; XXV - Vidro elétrico nas portas 
dianteiras e traseiras; XXVI - Abertura automática pela chave; XXVII - Câmera de ré; XXVIII - Cor 
preta; XXIX - Conjunto de alto falantes 6 unidades (2 tweeters, 2 dianteiros e 2 traseiros); XXX -
Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave; XXXI - Partida sem chave; XXXII -
Faróis de neblina; XXXIII - Painel de instrumentos de no mínimo 3,5" digital; XXXIV - Sensor de 
estacionamento traseiro; XXXV - Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca; 
XXXVI - Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo. 

Ante a necessidade desta autarquia de transportar servidores e documentação à 
prefeitura municipal de Luziânia, e suas respectivas secretarias, bem como ao Tribunal de Contas 
dos Estados dos Municípios de Goiás; 
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ANEXO I






























