
DIESEL S10

RESOLUÇÃO ANP Nº 50, DE 23.12.2013, DOU 24 DE DEZEMBRO DE 2013:
"[...]

"Art. 3º Fica estabelecido, para efeitos desta Resolução, que os óleos diesel A e B deverão apresentar as seguintes nomenclaturas, conforme o teor máximo de enxofre:

I - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg;
[...]

 É obrigatória a comercialização do óleo diesel B S10 nos seguintes casos:

I - para uso nas frotas cativas de ônibus urbanos dos municípios e regiões metropolitanas publicados no endereço eletrônico da ANP: http://www.anp.gov.br;" 

https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-50-2013?origin=instituicao&q=50/2013)

ARLA 32

O produto ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo) é um
reagente químico à base de ureia, essencial para o funcionamento do sistema de póstratamento

dos gases de escape BlueTec5®. O veículo com motor em conformidade
com o PROCONVE P7 (Euro 5) deve estar sempre abastecido com ARLA 32, pois o
funcionamento do motor sem este produto eleva consideravelmente os níveis de

emissão de NOx (óxido de nitrogênio), fazendo com que o veículo deixe de
atender às determinações legais de proteção ao meio ambiente.

Portaria Inmetro nº 213, de 21/03/2021.
“Solução composta por água e ureia em grau industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outras substâncias e de acordo com as 

características de qualidade definidas na IN nº 23, de 11 de julho de 2009, do Ibama”

ÓLEO DE CARTER
VISCOSIDADE  - SAE 15W40 API CH - 4 - ISF 3.8

Fontes: Manual de manutenção veículos Mercedes-Benz (BLUETEC 5)
Manual de manutenção veículos VOLORE

ÓLEO DE CAIXA
Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Gl-5 , Viscosidade: Sae

80w-90

FLUÍDO DE FREIO  Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo , Característica Adicionais: Dot 4   - 500 ml.

GRAXA

GRAXA, GRAXA LUBRIFICANTE - GRAXA LUBRIFICANTE COM ESPESSANTE À BASE DE
LÍTIO, COM ADITIVAÇÃO PARA EXTREMA PRESSÃO E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E MANCAIS DE

ROLAMENTOS, GRAU NLGI 2 OU DE MELHOR QUALIDADE MEDIANTE FICHA TÉCNICA, EMBALADA PELO FABRICANTE EM POTES DE 01 kg. PENETRAÇÃO 
TRABALHADA 60x (0,1mm): 280. PONTO DE GOTA: 187 ºC. CARGA TIMKEN (lb): >50.

VISCOSIDADE A 40ºC (cST): 190. VISCOSIDADE A 100ºC (cST): 15,8. O PRODUTO
DEVE CONTER REGISTRO ATIVO NA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO).

PNEU

MODELOS DE ÔNIBUS: ORE 2 e 3 - Pneu Dimensões 275/80; Construção Radial; Aro 22,5; sem câmara de ar; Carga e
velocidade 126/124 M; Material Lona em nylon com talão em aço e flancos em borracha flexível; Uso

misto.

MODELOS DE ÔNIBUS: ONUREA PISO BAIXO - Pneu Dimensões 215/75; Construção Radial; Aro 17,5; sem câmara de ar; Carga e
velocidade 126/124 M; Material Lona em nylon com talão em aço e flancos em borracha flexível; Qtd Lonas 12; Uso

misto.

RECAPAGEM DE PNEUS

Serviço prestado por empresas especializadas, nos termos da Portaria n.º 554, de 29 de outubro de 2015. - INMETRO
Art. 13 Determinar que os serviços de reforma de pneus prestados em território nacional, a

título gratuito ou oneroso, deverão ser registrados no Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº
491, de 13 de dezembro de 2010, ou substitutivas, observados os prazos fixados nos artigos 19 e 20

deste documento legal.
§ 1ºA obtenção do Registro de Objeto é condicionante para a autorização do uso do Selo de

Identificação da Conformidade nos produtos com a conformidade declarada e para sua
disponibilização no mercado nacional.

§ 2º O modelo de Selo de Identificação da Conformidade, aplicável para pneus reformados,
encontra-se no Anexo III desta Portaria, disponível em http://www.inmetro.gov.br/legislacao.

Art. 14 Determinar que todos os pneus reformados abrangidos pelo Regulamento ora
aprovado estarão sujeitos, em todo o território nacional, às ações de acompanhamento no mercado
executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

CAMISA UNIFORME Camisa uniforme, com idenficação da Empresa, Motorista e Monitor, material:malha pv (75% poliéster + 25% viscose), tipo manga:curta, tipo colarinho:gola 
redonda, tamanho:sob medida, tipo uso:uniforme, características adicionais:impressão frente e costas.

CALÇA UNIFORME
Calça  Material: Poliéster , Modelo: Social , Tipo Bolso: Lateral E Traseiro,

Quantidade Pregas: 2 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Prega.

CINTO Cinto vestuário, material: couro sintético, cor: preto, material fivela: metal , características adicionais: fivela de pinos para ajustes.

SAPATO
Sapato, par, características técnicas mínimas: tipo social, cor preto,

Confeccionado em material sintético, interior em material sintético, palmilha macia e solado de borracha.

LICENCIAMENTO
INSTRUÇÃO Nº 764, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - DETRAN-DF - Taxa de manutenção de cadastro e renovação do licenciamento anual de veículos 

automotores.
(Publicada no DODF nº 244 de 30 de dezembro de 2021)

TAXA DETRAN  - ESCOLAR
INSTRUÇÃO Nº 764, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - DETRAN-DF  Transporte de Escolar (STCE) - Registro de veículo e geração de autorização.

(Publicada no DODF nº 244 de 30 de dezembro de 2021)

DESCRIÇÃO DOS INSUMOS  - ANEXO III



AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO

Serviços: Selagem Metrologia, Ensaio Metrológico, Taxa Matrológica, Revisão Preventiva.

PORTARIA n.º 481, de 6 de dezembro de 2021. - INMETRO
POSTOS DE AFERIAÇÃO DF - https://cronotacografo.rbmlq.gov.br/relacao-de-postos/relacao-de-postos

Cronotacógrafo é o instrumento ou conjunto de instrumentos destinado a indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a 
velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do 

veículo, tais como: o tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção.

Os veículos de carga com peso bruto acima de 4.536 quilogramas e os veículos de passageiros com mais de 10 lugares são obrigados pelo Código 
de Trânsito Brasileiro a possuir cronotacógrafo. Através dele, é possível monitorar o deslocamento do veículo. O disco diagrama, de papel especial, 

colocado no cronotacógrafo, registra dados importantes, como as velocidades desenvolvidas pelo veículo, intervalos de tempo parado e em 
deslocamento e distâncias percorridas. São informações aceitas legalmente como prova em caso de acidentes ou denúncias de má condução do 

veículo.

O disco diagrama deve ser trocado a cada 24 horas ou sete dias, de acordo com os modelos aprovados e descritos na portaria Inmetro/Dimel. O 
disco diário é único, enquanto o semanal é composto por 7 discos interligados.

Os discos contém áreas específicas para registro de velocidade, distância percorrida e tempo. Em sua parte central, há espaço apropriado para o 
nome do condutor, local, data de início e fim do percurso, identificação do veículo, início e fim da indicação do hodômetro e número da portaria de 

aprovação de modelo do disco ou fita diagrama. Devem constar ainda outros dados, como marca ou nome do fabricante, velocidade máxima de 

VALOR DE VEÍCULO NOVO SEEDF

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FNDE Nº 03/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FNDE Nº 01/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FNDE Nº 10/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FNDE Nº 03/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FNDE Nº 11/2021

ACORDOS COLETIVOS

Nos Termos das alineas "c" e  "d" do item 18.4 do Termo de Referência:
"c) a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que 

executarão o serviço;

d) os custos oriundos de obrigações trabalhistas deverão observar os parâmetros fixados em acordos ou convenções coletivas ou dissídio coletivo 
da categoria, desde que respeitado o percentual limite da Decisão nº 544/2010 - TCDF;"

SEGURO DE VIDA DE TERCEIROS

Nos termos do item 13.19 do Termo de Referência:
"Apresentar comprovante de seguro de terceiros que contemple indenização por danos materiais e pessoais, obedecendo ao limite mínimo de 
indenização no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Devendo o veículo ser segurado para salvaguardar quaisquer danos materiais e ou 

pessoal, incluindo coberturas civis por danos corporais e/ou materiais causados a passageiros, responsabilidade para danos corporais causados a 
terceiros, responsabilidade para danos materiais causados a terceiros, bagagens dos passageiros - por passageiros e recomposição de registros e 

documentos de passageiros."

GARAGEM 

Conforme critérios e parâmetros estabelecidos pela Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP, devendo conter, no mínimo, os seguintes 
itens: BOMBA DIESEL, TANQUE DIESEL, FILTRO DIESEL LIMPO, COMPRESSOR DE AR, LAVA-JATO, MÁQUINA DE LAVAGEM, MÁQUINA DE 

DESEMONTAR PNEUS, PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA, TESTE PARA BICO INJETOR, PRENSA HIDRÁULICA, GUINCHO HIDRÁULICO, MÁQUINA DE 
SOLDA ELÉTRICA, COMPUTADOR, IMPRESSORA, MULTÍMETRO, além da disposição de áreas administrativas.


