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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
EDITAL Nº 17/2010 – REPUBLICAÇÃO 

 
 

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS VEÍCULOS 

1. FINALIDADE  

Visando a padronização dos veículos sobre pneus, utilizados no transporte coletivo de 
passageiros municipal, este Documento Técnico especifica as características do tipo de 
veículo, que constituirá a frota do Sistema Integrado. 

2. LEGISLAÇÃO SOBRE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO.  

Todos os veículos deverão atender as Resoluções, Normas Técnicas e Legislação específica a 
indústria de fabricação de chassi e, além das mencionadas a seguir, e novas legislações que 
vierem a ser publicadas ou alteradas. 

Âmbito Federal: 

� Lei 8.723/93, dispondo sobre a ratificação da Resolução CONAMA 08/93. 

� Lei 9503/97 de 23/09/97 instituindo o novo Código de Trânsito Brasileiro. 

� Lei 10.048, da prioridade de atendimento às pessoas específicas. 

� Lei 10.098, estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

� Resolução CONMETRO 01/93, estabelecendo o Regulamento Técnico para construção de 

carroçarias dos ônibus urbanos. 

� Resolução CONAMA 18/86 e suas alterações, instituindo o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. 

� Resolução CONAMA 01/93 e suas alterações, estabelecendo limites máximos de ruído. 

� Resolução CONAMA 06/93 e suas alterações, dispondo sobre divulgação das 

recomendações e especificações dos sistemas dos veículos ao público em geral. 

� Resolução CONAMA 07/93 e suas alterações, dispondo sobre diretrizes básicas e padrões 

de emissão para o estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos 

em Uso – I/M. 

� Resolução CONAMA 08/93 e suas alterações, estabelecendo os limites máximos de 

emissão de poluentes para os motores. 

� Resolução CONTRAN 680/87, estabelecendo requisitos para o sistema iluminação e 

sinalização de veículos. 

� Resolução CONTRAN 14/98, estabelecendo os equipamentos obrigatórios para frota de 

veículos em circulação. 



Anexo II – Especificação Mínima dos Veículos – Página 2  

� Resolução CONTRAN 764/92, regulando a aposição de películas nas áreas envidraçadas 

dos veículos. 

� Resolução CONTRAN 777/93, dispondo sobre a adoção das Normas ABNT, como 

método de ensaio e requisitos mínimos para avaliação do sistema de freios. 

� Resolução CONTRAN 784/94, regulamentando o uso e estabelecendo requisitos para 

vidros de segurança. 

� Resolução CONTRAN 811/96, estabelecendo requisitos de segurança para veículos de 

transporte coletivo. 

� Resolução CONTRAN 084/98, estabelecendo normas referentes a inspeção técnica de 

veículos. 

� Norma ABNT NBR 6.606/80 e suas alterações, dispondo sobre os padrões  ergonômicos. 

� Norma ABNT NBR 10.756/89, estabelecendo posicionamento do bocal de saída da 

tubulação de escape. 

� Norma ABNT NBR 11.535/95, dispondo sobre veículos convertidos para uso de Gás 

Metano Veicular (GMV). 

� Portaria IBAMA 1.937/90, estabelecendo normas para veículos importados. 

� Portaria IBAMA nº85/96 de 17/10/1996. 

� Resolução CONTRAN Nº 157, de 22/04/2004, fixando especificações para extintores de 

incêndios nos veículos automotores. 

� Norma ABNT NBR Nº 14022 – Transporte – Acessibilidade à pessoas portadoras de 

deficiência em ônibus e trólebus, para atendimento urbano e intermunicipal. 

3. ESTUDOS PARA ADOÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS  

Apesar de a indústria automobilística estar constantemente desenvolvendo motores que 
inibam ou diminuam a poluição causada pela emissão de gases proveniente da utilização do 
óleo diesel, a Prefeitura preocupada com os aspectos ambientais, está atenta para a 
possibilidade de utilização de combustíveis alternativos na frota do transporte coletivo 
municipal. 

Alternativas como a utilização do gás natural, biodiesel, tração híbrida (elétrica/diesel), 
célula de hidrogênio, entre outras, deverão constituir-se em possibilidades concretas a médio 
e longo prazo, dependendo da rede de distribuição e a viabilidade dos seus custos. 

4. VEÍCULO URBANO  

Apresenta-se a seguir as características técnicas dos ônibus que deverão prestar o serviço de 
transporte coletivo urbano de passageiros. 
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PESADO 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

1. CHASSIS 

1.1. Descrição Ônibus tipo frente chata, motor traseiro, projetado  
para transporte público urbano. 

O acesso de passageiros ao ônibus deve ser sem 
degraus, diretamente à plataforma principal plana. 

Pelo menos duas portas de acesso, as quais deverão 
estar localizadas na plataforma principal plana. 

A plataforma principal do ônibus deverá ser plana, sem 
degraus ou desníveis, exceto pelos cobre rodas e na posição 
do motorista, com uma proporção não inferior a 40% da área 
interna útil de passageiros em pé do veículo. 

A proporção de plataforma principal plana sobre a área 
interna útil de passageiros em pé deverá ser a máxima que se 
pode construir, considerando-se as exigências geométricas 
dos componentes do chassis e outros fatores relevantes, como 
a preservação das distâncias mínimas entre assentos e a área 
para acomodar as pessoas com mobilidade reduzida. 

1.2. Eixos Os eixos devem estar dimensionados para suportar as 
cargas estáticas e dinâmicas gerados pelos requisitos de 
capacidade e desempenho indicados nesta especificação. 

Eixo dianteiro rígido, forjado em viga única, tipo 
punho, resistente à elevadas cargas mecânicas e fadiga, alta 
resistência à deformação por ação de cargas verticais e por 
ação dos freios. 

Eixo traseiro com carcaça central com tubos de aço 
imprensados, com engrenagens cônicas (coroa e pinhão) que 
acionam mecanismo diferencial. 

1.3. Capacidade  Veículo com 85 passageiros mínimo, até 13,5m 
comprimento, com até 6 passageiros em pé / m² de área útil, 
motor traseiro. 

1.4. Proteção contra corrosão O chassis deve ser protegido com materiais de alta 
qualidade resistentes à corrosão, combinado com processos 
protetores, tais como: recobrimentos de zinco, fosfato de 
ferro, aplicação de espuma de poliuretano, cera protetora, 
cobertura de bordas finas e adesivos de vedação. A pintura 
deve ser com tratamento especial, resistente a impactos de 
pedras. 

1.5. Limitador de Velocidade  O ônibus deve incorporar um limitador eletrônico de 
velocidade, que regule sua velocidade máxima, incorporado 
ao módulo eletrônico do motor. 

2. MOTOR  
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PESADO 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

2.1. Tipo Motor diesel turbo alimentado com intercooler. 

2.2. Potência e torque máximo Deverá atender NBR ISO 1585. 

2.3. Sistema de arrefecimento Circulação de água com termostato. 

2.4. Controle de emissões Motor Euro III ou equivalente, conforme Resolução 
CONAMA 315/05. 

2.5. Sistema de injeção Direta com gerenciamento eletrônico. 

2.6. Compressor Compressor operado pelo motor. 

3. SISTEMA ELÉTRICO  

3.1 Projeto e 
dimensionamento 

 

O sistema deve ser dimensionado considerando-se a 
totalidade das demandas extraordinárias que se produziram 
devido aos sistemas auxiliares que serão instalados no 
ônibus, incluindo o sistema de bilhetagem eletrônica e 
monitoramento. 

3.2 Tensão Nominal 24 V 

3.3 Alternador 28 V / 80 A – quantidade conforme dimensionamento 

3.4 Baterias 12 V / 170 Ah – 220Ah – quantidade conforme 
dimensionamento. 

3.5 Distribuição de cargas e 
proteção 

O cabeamento deve ser da melhor qualidade existente 
para prevenir a propagação de fogo e as cargas devem ser 
distribuídas em circuitos independentes da maneira 
apropriada para assegurar um desempenho eficiente e seguro, 
livre de riscos de acidentes. 

Os circuitos deverão ser protegidos contra excessos de 
amperagem, através de um sistema de fusíveis automáticos 
ou microdisjuntores, que em caso de sobrecarga, 
desconectam-se automaticamente. 

Também deve ser prevista uma chave eletromagnética 
localizada no painel do motorista, que ao ser acionada pelo 
motorista, desconecta todo o sistema elétrico e de 
combustível em caso de emergência. 

4. TRANSMISSÃO  

4.1. Descrição A transmissão deverá ser automática, de controle 
eletrônico, 6 marchas, engates suaves e precisos, 
independente da ação do motorista. 

4.2. Retardador Deve ser previsto um retardador incorporado à 
transmissão automática, desacelerando suavemente o veículo, 
aumentando a vida útil dos freios e pneus. 
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PESADO 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

4.5. Sistema de arrefecimento Deve ser previsto sistema de arrefecimento da 
transmissão.  

5. DIREÇÃO  

5.1. Descrição Direção hidráulica, servo assistida 

5.2. Coluna de direção Deve ser ajustável em altura e inclinação, permitindo 
ajuste do volante em posição ergonômica adequada para o 
motorista. 

6. SUSPENSÃO  

6.1. Descrição 

 

Suspensão pneumática integral, com bolsões de ar e 
batentes elásticos e válvula reguladora, amortecedores 
telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. 

6.2. Sistema de rebaixamento 
lateral da suspensão 

Sistema de rebaixamento lateral da suspensão 
permitindo o ajoelhamento da suspensão, aumentando o 
conforto e a segurança no embarque de passageiros. 

7. FREIOS  

7.1. Descrição Sistema principal a ar comprimido de dois circuitos e 
um sistema separado de freio de estacionamento, com câmara 
de mola acumuladora, acionada pneumaticamente, com 
atuação nas rodas traseiras. 

Freios a disco nas rodas dianteiras e traseiras. 

7.2. Sistema de freios ABS Opcional 

7.3. Sistema de freio evitando 
partida com portas abertas 

Deve possuir sistema que impede a saída do veículo 
com as portas abertas, acionando automaticamente os freios 
traseiros e desabilitando o pedal do acelerador. 

8. RODAS E PNEUS  

8.1. Rodas Aro 8,25 – 22,5 

8.2. Pneus Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas 
traseiras, radiais sem câmara. 

8.3. Estepe Um estepe com roda e pneu. 

9. TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

9.1. Material Aço, alumínio ou plástico. 

9.2. Capacidade Mínimo 270 litros. 
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PESADO 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

10. POSIÇÃO DO MOTORISTA 

10.1 Assento do motorista Desenho ergonômico, com suspensão a ar e apoio de 
cabeça. 

10.2 Ajustes do assento Deve possuir ajuste manual ou elétrico para o encosto. 

10.3 Cinto de Segurança Deve possuir cinto de três pontos, com sinalização de 
alerta de uso luminoso e auditivo. 

10.4 Janela Janela com acionamento manual ao lado do motorista. 

11. PAINEL DE INSTRUMENTOS 

11.1 Descrição  Deverão possuir: tacógrafo; velocímetro (km/h), 
odômetro (km), relógio, conta-giros, indicadores de 
temperatura do líquido de arrefecimento, da pressão do óleo 
do motor, da pressão pneumática do sistema de freios e do 
nível do tanque de combustível. 

12. LUZES DE AVISO NO PAINEL 

12.1 Descrição Deverão possuir luzes de aviso: controle de carga da 
bateria, luz alta dos faróis principais, luzes indicadoras de 
direção, de baixa pressão do óleo do motor, de baixo nível de 
líquido de arrefecimento, de freio de estacionamento 
acionado, de saturação do filtro de ar, de baixa pressão do 
sistema pneumático, de controle do sistema de aceleração 
eletrônico / módulos eletrônicos, de retardador acionado, de 
controle ABS, de controle da correia de acionamento do 
ventilador e de acionamento do ajoelhamento ou da elevação 
da suspensão 

13. LUZES EXTERIORES 

13.1. Dianteira -02(faróis) faróis simples com luz alta. 
-02(faróis) faróis duplos com luz alta e baixa. 
-02(faróis) faróis de longo alcance. 
-02(duas) lanternas indicadoras de posição conjugadas 

aos faróis externos. 
-02(duas) lanternas delimitadoras superiores na cor 

branca. 

-02(duas) lanternas indicadoras de direção e 
advertência na cor âmbar. 

13.2. Lateral -03(três) lanternas de posição, localizadas nas 
extremidades laterais e no centro do veiculo na cor âmbar. 

-01(uma) lanterna indicadora de direção e advertência 
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PESADO 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

junto a caixa de roda dianteira na cor âmbar. 

13.3. Traseira -02(duas) lanternas indicadoras de posição na cor 
vermelha. 

-02(duas) lanternas delimitadoras superiores na cor 
vermelha. 

-02(duas) lanternas de freios na cor vermelha. 

-02(duas) lanternas de brake light na cor vermelha. 

-02(duas) lanternas indicadoras de direção e 
advertência na cor âmbar. 

-02(duas)  lanternas de marcha a ré na cor branca. 

13.4. Luzes de placa veicular Luz branca que ilumine a placa veicular do ônibus. 

14. EQUIPAMENTOS AUXILIARES ADICIONAIS 

14.1. Buzinas Deve ser previsto dois sistemas de sinalização sonora 
externa, uma com operação elétrica e outra por ar 
comprimido. 

14.2. Alarme de marcha a ré Sinalização sonora de ativação automática quando se 
seleciona a marcha a ré. 

14.3. Manual de instruções Obrigatório. 

14.4. Dispositivo para gancho e 
reboque 

Instalado na parte dianteira. 

14.5. Ferramentas de troca de 
pneus. 

Equipado com chave de roda e gato hidráulico. 

14.6. Equipamentos de 
advertência de emergências 

Equipado com dois triângulos refletivos e uma lanterna 
intermitente âmbar operada por bateria. 

14.7. Extintor de incêndio Obrigatório. 

14.8. Lixeiras Uma unidade em cada porta. 

14.9. Quadros de acrílico Deverão ser instalados (02) dois quadros de acrílico 
cristal para veículação do jornal do ônibus com dimensões 
440 mm de altura por 320 mm de largura, vão livre interno 
de 2 mm, sendo o mesmo localizado no anteparo atrás do 
motorista e outro no anteparo da catraca. 

14.10. Porta pertences Um para o motorista. 

15. CARROCERIA  

15.1 Descrição Carroceria em estrutura de marcos soldados capazes de 
receber cargas, resistente à torção, soldada ao chassis ou 
plataforma. 
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PESADO 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

Piso em chapa de alumínio revestida com passadeira 
de PVC. 

Revestimento externo em chapa de alumínio no 
peitoril e saia e fibra de vidro inteiriça no teto. Revestimento 
interno no teto e laterais em Duraplac na cor cristal, sendo as 
colunas revestidas em chapa de alumínio natural. 

As portas de acesso deverão ser do tipo fole. As portas 
possuem acionamento pneumático, vidros fumê e vão entre 
batentes de 1.250mm, com interruptor de acionamento 
externo da porta dianteira localizado atrás da grade frontal. 

Anteparo das portas e motorista em tubos de aço em 
formato arredondado encapsulados com perfil de PVC, com 
painéis divisórios em vidro plano na parte superior e fibra de 
vidro na parte inferior. 

Caixa de bateria instalada na lateral esquerda em 
bagageiro fechado com bandeja em aço e provido com 
sistema de deslocamento. 

15.2 Janelas 
 

Deve possuir 6 (seis) janelas de emergência alternadas 
do lado esquerdo e direito, acionadas por martelos e as 
janelas laterais com cantos arredondados, com vidros 
temperados fumê. 

Pára-brisa dianteiro bipartido, laminado e verde. 

15.3 Poltronas  
 

Mínimo de 24 passageiros sentados. 

Poltronas dos passageiros em polietileno soprada com 
largura de 900 mm revestida em vinil, tipo turismo fixa. 

Poltrona do cobrador com amortecimento hidráulico. 

15.4 Espelhos 
 

Espelhos convexos externos, permitindo visão ampla, 
um em cada lado do ônibus, ajustáveis manualmente. 

Espelho retrovisor interno permitindo visão do interior 
do ônibus, sendo 02 (dois) espelhos com vidro plano no 
centro do pára-brisa e (01) um espelho convexo na região da 
porta traseira. 

Espelho convexo na porta central permitindo visão dos 
passageiros nesta área. 

15.5 Iluminação interna 
 

Iluminação com lâmpadas fluorescentes, 
dimensionadas para oferecer 150 luxes em toda a dimensão 
do ônibus. 

Nas áreas imediatamente adjacentes às portas deverá 
haver uma iluminação adicional com luzes direcionais. 

Deverá haver uma iluminação individual para o 
motorista com controle independente. 

A iluminação deve ser projetada e instalada de tal 
forma que se evite que as lâmpadas gerem reflexos sobre o 
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PESADO 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

parabrisas. 

15.6 Painel de mensagens 
externo 

 

Painel de mensagens externo frontal de LED’s de 4mm 
de cor âmbar, luminosidade variável, capacidade de 
mensagens em duas linhas, capacidade de mostrar letras 
maiúsculas e minúsculas, com unidade de controle a bordo. 

15.7 Solicitação de parada 
 

Por intermédio de botões nos balaustres junto das 
portas. 

16. SISTEMA DE COBRANÇA ELETRÔNICA 

16.1 Descrição Com catraca de 04 (quatro) braços eletrônica, 
validador e mesa do cobrador em plástico (Especificações do 
validador no Anexo IV). 

17. ESPAÇO RESERVADO PARA CADEIRANTE 

17.1 Descrição Espaço reservado para uma cadeira de rodas localizada 
na área central. 

18. DIMENSÕES  

18.1 Comprimento Máximo 13,5 m 

18.2 Largura Máximo 2,5 m 

18.3 Altura Máximo 3,5 m 

18.4 Altura interna Mínimo 2,0 m  

18.5 Raio de giro interno Mínimo 6,0 m 

18.6 Raio de giro externo Mínimo 10,9 m 

18.7 Altura da plataforma 
principal em relação à via 

Máxima 400mm 

18.8 Ângulo de entrada 8 ± 1 grau 

18.9 Ângulo de saída 8 ± 1 grau  
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ÔNIBUS CONVENCIONAL / LEVE 

ITEM DE  
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

1. CHASSIS 

1.1. Descrição Ônibus tipo frente chata, motor dianteiro, projetado  
para transporte público urbano. 

Pelo menos duas portas de acesso, as quais deverão 
estar localizadas na plataforma principal plana. 

A plataforma do ônibus deverá ser plana, sem degraus 
ou desníveis, exceto pelos cobre rodas e na posição do 
motorista, embarque e desembarque por escada. 

1.2. Eixos Os eixos devem estar dimensionados para suportar as 
cargas estáticas e dinâmicas gerados pelos requisitos de 
capacidade e desempenho indicados nesta especificação. 

Eixo dianteiro rígido, forjado em viga única, tipo 
punho, resistente à elevadas cargas mecânicas e fadiga, alta 
resistência à deformação por ação de cargas verticais e por 
ação dos freios. 

Eixo traseiro com carcaça central com tubos de aço 
imprensados, com engrenagens cônicas (coroa e pinhão) que 
acionam mecanismo diferencial. 

1.3. Capacidade  Veículo com 75 passageiros mínimos, até 12,0m de 
comprimento com até 6 passageiros em pé /m² de área útil, 
motor dianteiro. 

1.4. Proteção contra corrosão O chassis deve ser protegido com materiais de alta 
qualidade resistentes à corrosão, combinado com processos 
protetores, tais como: recobrimentos de zinco, fosfato de 
ferro, aplicação de espuma de poliuretano, cera protetora, 
cobertura de bordas finas e adesivos de vedação. A pintura 
deve ser com tratamento especial, resistente a impactos de 
pedras. 

2. MOTOR  

2.1. Tipo Motor diesel turbo com intercooler. 

2.2. Potência e torque máximo Deverá atender NBR ISO 1585. 

2.3. Sistema de arrefecimento Circulação de água com termostato. 

2.4. Controle de emissões Motor Euro III ou equivalente, conforme Resolução 
CONAMA 315/05. 

2.5. Sistema de injeção Direta com gerenciamento eletrônico. 

2.6. Compressor Compressor operado pelo motor. 
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ÔNIBUS CONVENCIONAL / LEVE 

ITEM DE  
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

3. SISTEMA ELÉTRICO  

3.1 Projeto e 
dimensionamento 

 

O sistema deve ser dimensionado considerando-se a 
totalidade das demandas extraordinárias que se produziram 
devido aos sistemas auxiliares que serão instalados no 
ônibus, incluindo o sistema de bilhetagem eletrônica e 
monitoramento. 

3.2 Tensão Nominal 24 V 

3.3 Alternador 28 V / 80 A – quantidade conforme dimensionamento 

3.4 Baterias 170 Ah/2 x 12 V– quantidade conforme 
dimensionamento. 

3.5 Distribuição de cargas e 
proteção 

O cabeamento deve ser da melhor qualidade existente 
para prevenir a propagação de fogo e as cargas devem ser 
distribuídas em circuitos independentes da maneira 
apropriada para assegurar um desempenho eficiente e seguro, 
livre de riscos de acidentes. 

Os circuitos deverão ser protegidos contra excessos de 
amperagem, através de um sistema de fusíveis automáticos 
ou microdisjuntores, que em caso de sobrecarga, 
desconectam-se automaticamente. 

Também deve ser prevista uma chave eletromagnética 
localizada no painel do motorista, que ao ser acionada pelo 
motorista, desconecta todo o sistema elétrico e de 
combustível em caso de emergência. 

4. TRANSMISSÃO  

4.1. Descrição Câmbio com carcaça de alumínio, menor peso, até 6 
marchas com escalonamento entre elas, proporcionando 
rotações mais baixas de operação de 1 a 6 marchas, 
acionamento por alavanca. 

4.2. Embreagem Monodisco seco, acionamento hidropneumático. 

5. DIREÇÃO  

5.1. Descrição Direção hidráulica, servo assistida 

6. SUSPENSÃO  

6.1. Descrição 

 
Suspensão dianteira e traseira com feixe de molas 

semi-elípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e 
barra estabilizadora. 

7. FREIOS  
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ÔNIBUS CONVENCIONAL / LEVE 

ITEM DE  
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

7.1. Descrição Sistema principal a ar comprimido de dois circuitos e 
um sistema separado de freio de estacionamento, com câmara 
de mola acumuladora, acionada pneumaticamente, com 
atuação nas rodas traseiras. 

Freio tipo tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com 
regulador automático de freio. 

7.2. Sistema de freio – motor 
auxiliar 

Freio-motor auxiliar garantindo potência adicional 
de frenagem de 30%, com acionamento eletropneumático 
de válvula localizada no cabeçote conjugada com o freio-
motor convencional (sistema borboleta no coletor do 
escapamento). 

7.3. Sistema de freio evitando 
partida com portas abertas 

Deve possuir sistema que impede a saída do veículo 
com as portas abertas, acionando automaticamente os freios 
traseiros e desabilitando o pedal do acelerador. 

8. RODAS E PNEUS  

8.1. Rodas Aro 7,5 – 22,5 

8.2. Pneus Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas 
traseiras, radiais sem câmara. 

8.3. Estepe Um estepe com roda e pneu. 

9. TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

9.1. Material Aço, alumínio ou plástico. 

9.2. Capacidade Mínimo 200 litros. 

10. POSIÇÃO DO MOTORISTA 

10.1 Assento do motorista Desenho ergonômico, fixa, com regulagem 
longitudinal, com reclinação do encosto e altura do assento. 

10.3 Cinto de Segurança Deve possuir cinto de três pontos retrátil.. 

10.4 Janela Janela com acionamento manual ao lado do motorista. 

11. PAINEL DE INSTRUMENTOS 

11.1 Descrição  Deverão possuir: tacógrafo, velocímetro (km/h), 
odômetro (km), relógio, conta-giros, indicadores de 
temperatura do líquido de arrefecimento, da pressão do óleo 
do motor, da pressão pneumática do sistema de freios e do 
nível do tanque de combustível. 

12. LUZES DE AVISO NO PAINEL 
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ÔNIBUS CONVENCIONAL / LEVE 

ITEM DE  
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

12.1 Descrição Deverão possuir luzes de aviso: controle de carga da 
bateria, luz alta dos faróis principais, luzes indicadoras de 
direção, de baixa pressão do óleo do motor, de baixo nível de 
líquido de arrefecimento, de freio de estacionamento 
acionado, de saturação do filtro de ar, de baixa pressão do 
sistema pneumático, de controle do sistema de aceleração 
eletrônico / módulos eletrônicos e de alta temperatura do 
líquido de arrefecimento 

13. LUZES EXTERIORES 

13.1. Dianteira -02(faróis) faróis simples com luz alta. 
-02(faróis) faróis duplos com luz alta e baixa. 
-02(faróis) faróis de longo alcance. 
-02(duas) lanternas indicadoras de posição conjugadas 

aos faróis externos. 
-02(duas) lanternas delimitadoras superiores na cor 

branca. 

-02(duas) lanternas indicadoras de direção e 
advertência na cor âmbar. 

13.2. Lateral -03(três) lanternas de posição, localizadas nas 
extremidades laterais e no centro do veiculo na cor âmbar. 

-01(uma) lanterna indicadora de direção e advertência 
junto a caixa de roda dianteira na cor âmbar. 

13.3. Traseira -02(duas) lanternas indicadoras de posição na cor 
vermelha. 

-02(duas) lanternas delimitadoras superiores na cor 
vermelha. 

-02(duas) lanternas de freios na cor vermelha. 

-02(duas) lanternas de brake light na cor vermelha. 

-02(duas) lanternas indicadoras de direção e 
advertência na cor âmbar. 

-02(duas)  lanternas de marcha a ré na cor branca. 

13.4. Luzes de placa veicular Luz branca que ilumine a placa veicular do ônibus. 

14. EQUIPAMENTOS AUXILIARES ADICIONAIS 

14.1. Buzinas Deve ser previsto dois sistemas de sinalização sonora 
externa, uma com operação elétrica e outra por ar 
comprimido. 

14.2. Alarme de marcha a ré Sinalização sonora de ativação automática quando se 
seleciona a marcha a ré. 
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ÔNIBUS CONVENCIONAL / LEVE 

ITEM DE  
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

14.3. Manual de instruções Obrigatório. 

14.4. Dispositivo para gancho e 
reboque 

Instalado na parte dianteira. 

14.5. Ferramentas de troca de 
pneus. 

Equipado com chave de roda e gato hidráulico. 

14.6. Equipamentos de 
advertência de emergências 

Equipado com dois triângulos refletivos e uma lanterna 
intermitente âmbar operada por bateria. 

14.7. Extintor de incêndio Obrigatório. 

14.8. Lixeiras Uma unidade em cada porta. 

14.9. Quadros de acrílico Deverão ser instalados (02) dois quadros de acrílico 
cristal com dimensões 440 mm de altura por 320 mm de 
largura, vão livre interno de 2 mm, sendo o mesmo 
localizado no anteparo atrás do motorista e outro no anteparo 
da catraca. 

14.10. Porta pertences Um para o motorista. 

15. CARROCERIA  

15.1 Descrição Carroceria em estrutura de marcos soldados capazes de 
receber cargas, resistente à torção, soldada ao chassis ou 
plataforma. 

Piso em chapa lavrada. 

Revestimento externo em chapa de alumínio no 
peitoril e saia e fibra de vidro inteiriça no teto. Revestimento 
interno no teto e laterais em fórmica cristal, sendo as colunas 
revestidas em chapa de alumínio natural. 

As portas de acesso deverão ser do tipo fole com 
acionamento pneumático.  

Anteparo das portas e motorista em tubos de aço em 
formato arredondado encapsulados com perfil de PVC, com 
painéis divisórios em vidro plano na parte superior e painel 
composto em fórmica cristal na parte inferior, fixados com 
suportes e garras PVC 

Caixa de bateria instalada na lateral esquerda em 
bagageiro fechado em bandeja fixa. 

15.2 Janelas 
 

Laterais com vidros temperados e incolores  

Pára-brisa dianteiro bipartido, laminado e incolor. 

Vigia traseiro inteiriço com vidro temperado e incolor. 

15.3 Poltronas 
 

Mínimo de 24 passageiros sentados. 

Poltronas dos passageiros em polietileno soprada, com 
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ÔNIBUS CONVENCIONAL / LEVE 

ITEM DE  
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

assento e encosto sobreposto e encosto de cabeça, com 
largura mínima de 850 mm. 

15.4 Espelhos 
 

Espelhos convexos externos, permitindo visão ampla, 
um em cada lado do ônibus, ajustáveis manualmente. 

Espelho retrovisor interno permitindo visão do interior 
do ônibus, sendo 02 (dois) espelhos com vidro plano no 
centro do pára-brisa e (01) um espelho convexo na região da 
porta traseira. 

Espelho convexo na porta central permitindo visão dos 
passageiros nesta área. 

15.5 Iluminação interna 
 

Iluminação com lâmpadas fluorescentes, 
dimensionadas para atender ao mínimo de 100 lux em toda a 
dimensão do ônibus.  

As luminárias devem ser instaladas junto ao condutor, 
e próximas à escada da porta de serviço, de modo a 
proporcionar um índice de luminosidade não inferior a 30 
lux, medido no nível do primeiro degrau, sendo o seu 
interruptor operado pelo próprio mecanismo de acionamento 
da porta, quando os faróis estiverem acesos. 

No posto de comando do condutor devem ser 
instaladas luminárias com controle independente 

15.6 Painel de mensagens 
externo 

 

Painel de mensagens externo frontal de LED’s de 4mm 
de cor âmbar, luminosidade variável, capacidade de 
mensagens em duas linhas, capacidade de mostrar letras 
maiúsculas e minúsculas, com unidade de controle a bordo. 

15.7 Solicitação de parada 
 

Por intermédio de botões nos balaustres junto das 
portas. 

16. SISTEMA DE COBRANÇA ELETRÔNICA 

16.1 Descrição Com catraca de 04 (quatro) braços eletrônica, 
validador e mesa do cobrador em plástico (Especificações do 
validador no Anexo IV). 

17. DIMENSÕES  

17.1 Comprimento Máximo 12,0 m 

17.2 Largura Máximo 2,5 m 

17.3 Altura Máximo 3,5 m 

17.4 Altura interna Mínimo 2,0 m  

17.5 Altura do 1º degrau em 
relação à via 

Máxima 450mm 
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MICRO-ÔNIBUS 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

1. CHASSIS 

1.1. Descrição Ônibus tipo frente chata, motor dianteiro, projetado  
para transporte público urbano. 

Duas portas de acesso, as quais deverão estar 
localizadas na plataforma principal plana. 

A plataforma do ônibus deverá ser plana, sem degraus 
ou desníveis, exceto pelos cobre rodas e na posição do 
motorista, embarque e desembarque por escada. 

1.2. Eixos Os eixos devem estar dimensionados para suportar as 
cargas estáticas e dinâmicas gerados pelos requisitos de 
capacidade e desempenho indicados nesta especificação. 

Eixo dianteiro rígido, forjado em viga única, tipo 
punho, resistente à elevadas cargas mecânicas e fadiga, alta 
resistência à deformação por ação de cargas verticais e por 
ação dos freios. 

Eixo traseiro com carcaça central com tubos de aço 
imprensados, com engrenagens cônicas (coroa e pinhão) que 
acionam mecanismo diferencial. 

1.3. Capacidade Veículo com 32 passageiros mínimos, até 9,5m de 
comprimento, com até 6 passageiros em pé / m² de área útil, 
motor dianteiro. 

1.4. Proteção contra corrosão O chassis deve ser protegido com materiais de alta 
qualidade resistentes à corrosão, combinado com processos 
protetores, tais como: recobrimentos de zinco, fosfato de 
ferro, aplicação de espuma de poliuretano, cera protetora, 
cobertura de bordas finas e adesivos de vedação. A pintura 
deve ser com tratamento especial, resistente a impactos de 
pedras. 

2. MOTOR  

2.1. Tipo Motor diesel turbo com intercooler. 

2.2. Potência e torque máximo Deverá atender NBR ISO 1585. 

2.3. Sistema de arrefecimento Circulação de água com termostato. 

2.4. Controle de emissões Motor Euro III ou equivalente, conforme Resolução 
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MICRO-ÔNIBUS 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

CONAMA 315/05. 

2.5. Sistema de injeção Direta. 

2.6. Compressor Compressor operado pelo motor. 

3. SISTEMA ELÉTRICO  

3.1 Projeto e 
dimensionamento 

 

O sistema deve ser dimensionado considerando-se a 
totalidade das demandas extraordinárias que se produziram 
devido aos sistemas auxiliares que serão instalados no 
ônibus, incluindo o sistema de bilhetagem eletrônica e 
monitoramento. 

3.2 Tensão Nominal 12 V ou 24 V 

3.3 Alternador 14 V / 90 A – quantidade conforme dimensionamento 

3.4 Baterias 135 Ah / 12 V– quantidade conforme 
dimensionamento. 

3.5 Distribuição de cargas e 
proteção 

O cabeamento deve ser da melhor qualidade existente 
para prevenir a propagação de fogo e as cargas devem ser 
distribuídas em circuitos independentes da maneira 
apropriada para assegurar um desempenho eficiente e seguro, 
livre de riscos de acidentes. 

Os circuitos deverão ser protegidos contra excessos de 
amperagem, através de um sistema de fusíveis automáticos 
ou microdisjuntores, que em caso de sobrecarga, 
desconectam-se automaticamente. 

Também deve ser prevista uma chave eletromagnética 
localizada no painel do motorista, que ao ser acionada pelo 
motorista, desconecta todo o sistema elétrico e de 
combustível em caso de emergência. 

4. TRANSMISSÃO  

4.1. Descrição Câmbio com 5 a frente 1 ré, marchas sincronizadas, 
acionamento por alavanca. 

4.2. Embreagem Monodisco seco, acionamento hidráulico. 

5. DIREÇÃO  

5.1. Descrição Direção hidráulica. 
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MICRO-ÔNIBUS 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

6. SUSPENSÃO  

6.1. Descrição 

 

Suspensão dianteira e traseira com feixe de molas 
semi-elípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e 
barra estabilizadora. 

7. FREIOS  

7.1. Descrição Sistema tipo hidráulico no circuito dianteiro, com 
auxílio pneumático; pneumático no circuito traseiro. 

Freio a disco nas rodas dianteiras e tambor nas rodas 
traseiras, com regulador automático de freio. 

7.2. Sistema de freio – motor 
auxiliar 

Freio-motor com sistema tipo borboleta no coletor do 
escapamento (convencional), com acionamento 
eletropneumático. 

7.3. Sistema de freio evitando 
partida com portas abertas 

Deve possuir sistema que impede a saída do veículo 
com as portas abertas, acionando automaticamente os freios 
traseiros e desabilitando o pedal do acelerador. 

8. RODAS E PNEUS  

8.1. Rodas Aro 6,0 – 17,5 

8.2. Pneus Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas 
traseiras, radiais sem câmara. 

8.3. Estepe Um estepe com roda e pneu. 

9. TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

9.1. Material Aço, alumínio ou plástico. 

9.2. Capacidade Mínimo 150 litros. 

10. POSIÇÃO DO MOTORISTA 

10.1 Assento do motorista Desenho ergonômico, fixa, com regulagem 
longitudinal, com reclinação do encosto e altura do assento. 

10.3 Cinto de Segurança Deve possuir cinto de três pontos retrátil.. 

10.4 Janela Janela com acionamento manual ao lado do motorista. 
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MICRO-ÔNIBUS 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

11. PAINEL DE INSTRUMENTOS 

11.1 Descrição  Deverão possuir: tacógrafo, velocímetro (km/h), 
odômetro (km), relógio, indicadores de temperatura do 
líquido de arrefecimento, da pressão do óleo do motor e do 
nível do tanque de combustível. 

12. LUZES DE AVISO NO PAINEL 

12.1 Descrição Deverão possuir luzes de aviso: controle de carga da 
bateria, luz alta dos faróis principais, luzes indicadoras de 
direção, de baixa pressão do óleo do motor, de baixo nível de 
líquido de arrefecimento, de freio de estacionamento 
acionado, de saturação do filtro de ar, de baixa pressão do 
sistema pneumático e de alta temperatura do líquido de 
arrefecimento 

13. LUZES EXTERIORES 

13.1. Dianteira -02(faróis) faróis simples com luz alta. 
-02(faróis) faróis duplos com luz alta e baixa. 
-02(faróis) faróis de longo alcance. 
-02(duas) lanternas indicadoras de posição conjugadas 

aos faróis externos. 
-02(duas) lanternas delimitadoras superiores na cor 

branca. 

-02(duas) lanternas indicadoras de direção e 
advertência na cor âmbar. 

13.2. Lateral -03(três) lanternas de posição, localizadas nas 
extremidades laterais e no centro do veiculo na cor âmbar. 

-01(uma) lanterna indicadora de direção e advertência 
junto a caixa de roda dianteira na cor âmbar. 

13.3. Traseira -02(duas) lanternas indicadoras de posição na cor 
vermelha. 

-02(duas) lanternas delimitadoras superiores na cor 
vermelha. 

-02(duas) lanternas de freios na cor vermelha. 

-02(duas) lanternas de brake light na cor vermelha. 

-02(duas) lanternas indicadoras de direção e 
advertência na cor âmbar. 
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-02(duas)  lanternas de marcha a ré na cor branca. 

13.4. Luzes de placa veicular Luz branca que ilumine a placa veicular do ônibus. 

14. EQUIPAMENTOS AUXILIARES ADICIONAIS 

14.1. Buzinas Deve ser previsto dois sistemas de sinalização sonora 
externa, uma com operação elétrica e outra por ar 
comprimido. 

14.2. Alarme de marcha a ré Sinalização sonora de ativação automática quando se 
seleciona a marcha a ré. 

14.3. Manual de instruções Obrigatório. 

14.4. Dispositivo para gancho e 
reboque 

Instalado na parte dianteira. 

14.5. Ferramentas de troca de 
pneus. 

Equipado com chave de roda e gato hidráulico. 

14.6. Equipamentos de 
advertência de emergências 

Equipado com dois triângulos refletivos e uma lanterna 
intermitente âmbar operada por bateria. 

14.7. Extintor de incêndio Obrigatório. 

14.8. Lixeiras Uma unidade em cada porta. 

14.9. Quadros de acrílico Deverão ser instalados (02) dois quadros de acrílico 
cristal para veiculação com dimensões 440 mm de altura por 
320 mm de largura, vão livre interno de 2 mm, sendo o 
mesmo localizado no anteparo atrás do motorista e outro no 
anteparo da catraca. 

14.10. Porta pertences Um para o motorista. 

15. CARROCERIA  

15.1 Descrição Carroceria em estrutura de marcos soldados capazes de 
receber cargas, resistente à torção, soldada ao chassis ou 
plataforma. 

Piso em chapa lavrada. 

Revestimento externo em chapa de alumínio no 
peitoril e saia e fibra de vidro inteiriça no teto. Revestimento 
interno no teto e laterais em fórmica cristal, sendo as colunas 
revestidas em chapa de alumínio natural. 

As portas de acesso deverão ser do tipo fole com 



Anexo II – Especificação Mínima dos Veículos – Página 21  

MICRO-ÔNIBUS 

ITEM DE 
ESPECIFICAÇÃO  

DESCRIÇÃO 

acionamento pneumático.  

Anteparo das portas e motorista em tubos de aço em 
formato arredondado encapsulados com perfil de PVC, com 
painéis divisórios em vidro plano na parte superior e painel 
composto em fórmica cristal na parte inferior, fixados com 
suportes e garras PVC 

Caixa de bateria instalada na lateral esquerda em 
bagageiro fechado em bandeja fixa. 

15.2 Janelas 
 

Laterais com vidros temperados e incolores  

Pára-brisa dianteiro bipartido, laminado e incolor. 

Vigia traseiro inteiriço com vidro temperado e incolor. 

15.3 Poltronas 
 

Mínimo de 12 passageiros sentados. 

Poltronas dos passageiros em polietileno soprada, com 
assento e encosto sobreposto e encosto de cabeça, com 
largura mínima de 380 mm. 

15.4 Espelhos 
 

Espelhos convexos externos, permitindo visão ampla, 
um em cada lado do ônibus, ajustáveis manualmente. 

Espelho retrovisor interno permitindo visão do interior 
do ônibus, sendo 02 (dois) espelhos com vidro plano no 
centro do pára-brisa e (01) um espelho convexo na região da 
porta traseira. 

Espelho convexo na porta central permitindo visão dos 
passageiros nesta área. 

15.5 Iluminação interna 
 

Iluminação com lâmpadas fluorescentes, 
dimensionadas para atender ao mínimo de 80 lux em toda a 
dimensão do ônibus.  

As luminárias devem ser instaladas junto ao condutor, 
e próximas à escada da porta de serviço, de modo a 
proporcionar um índice de luminosidade não inferior a 30 
lux, medido no nível do primeiro degrau, sendo o seu 
interruptor operado pelo próprio mecanismo de acionamento 
da porta, quando os faróis estiverem acesos. 

No posto de comando do condutor devem ser 
instaladas luminárias com controle independente 

15.6 Painel de mensagens 
externo 

Painel de mensagens externo frontal de LED’s de 4mm 
de cor âmbar, luminosidade variável, capacidade de 
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 mensagens em duas linhas, capacidade de mostrar letras 
maiúsculas e minúsculas, com unidade de controle a bordo. 

15.7 Solicitação de parada 
 

Por intermédio de botões nos balaustres junto das 
portas. 

16. SISTEMA DE COBRANÇA ELETRÔNICA 

16.1 Descrição Com catraca de 04 (quatro) braços eletrônica, 
validador e mesa do cobrador em plástico (Especificações do 
validador no Anexo IV). 

17. DIMENSÕES  

17.1 Comprimento Máximo 9,5 m 

17.2 Largura Máximo 2,5 m 

17.3 Altura Máximo 3,5 m 

17.4 Altura interna Mínimo 2,0 m  

17.5 Altura do 1º degrau em 
relação à via 

Máxima 450mm 

 
 


