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Ônibus Rural Escolar - ORE 1

Ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm,

capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg,

comportando transportar 23 (vinte e três) passageiros adultos

sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, e

podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular.
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Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4X4) - ônibus com tração nos 04

(quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), com comprimento total

máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo

1.500 kg, comportando transportar 23 (vinte e três) estudantes

sentados, não podendo ser equipado com plataforma elevatória

veicular.
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Ônibus Rural Escolar - ORE 2 - ônibus com comprimento

total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida

de no mínimo 3.000 kg, comportando transportar 31 (trinta e

um) passageiros adultos sentados ou 44 (quarenta e quatro)

estudantes sentados, e podendo ser equipado com

plataforma elevatória veicular.
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Ônibus Rural Escolar - ORE 3 - ônibus com comprimento

total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida

de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar 44

(quarenta e quatro) passageiros adultos sentados ou 59

(cinquenta e nove) estudantes sentados, e podendo ser

equipado com plataforma elevatória veicular.
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Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto – ONUREA PISO ALTO:

ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de

carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar,

mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte

e nove) estudantes sentados, e deve ser equipado com dispositivo do

tipo poltrona móvel para embarque e desembarque de estudantes com

deficiência ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o

deslocamento de uma ou mais poltronas do salão do veículo ao nível

do piso interno do ônibus.
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Escolar Acessível Piso Baixo – ONUREA PISO BAIXO: ônibus com

comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil

líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 16

(dezesseis) passageiros adultos sentados ou 21 (vinte e um)

estudantes sentados, e deve ser equipado com dispositivo do tipo

rampa de acesso veicular que permita ao estudante com deficiência ou

com mobilidade reduzida o acesso ao interior do veículo por meio de

plano inclinado.
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Item 01: 01 (uma) porta de serviço: 01 (um) box e 21 (vinte e um) assentos

individuais;

Item 02: 02 (duas) portas de serviço: 01 (um) box e 18 (dezoito) assentos

individuais;

Item 03: 01 (uma) porta de serviço: 02 (dois) boxes e 18 (dezoito) assentos

individuais;

Item 04: 02 (duas) portas de serviço: 02 (dois) boxes e 16 (dezesseis)

assentos individuais;

Item 05: 01 (uma) porta de serviço: 03 (três) boxes e 16 (dezesseis) assentos

individuais.
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INICIATIVA – ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES

KIT EDUCAÇÃO INFANTIL

01 caderno de desenho - 48 fls

01 caderno brochurão - 96 fls

04 lápis grafite

02 lápis de cor (12 cores)

01 giz de cera (12 cores)

01 canetinha hidrográfica (12 cores)

02 borracha branca

02 apontadores

01 tesoura sem ponta

02 cola branca

01 tinta guache (6 cores)

02 massa para modelar
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KIT ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

04 caderno brochurão - 80 fls

01 caderno de desenho - 96 fls

01 lápis de cor (12 cores)

01 giz de cera (12 cores)

01 canetinha hidrográfica (12 cores)

02 borracha branca

02 apontador

02 cola branca

04 lápis grafite

01 tesoura sem ponta

01 régua

04 caderno brochurão - 80 fls
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KIT ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

02 caderno universitário - 200 fls

01 caderno de desenho - 96 fls

01 lápis de cor (12 cores)

02 borracha branca

02 apontador

04 lápis grafite

04 caneta esferográfica (2 azul e 2 vermelha)

01 tesoura

01 régua

01 transferidor 180º

01 esquadro 45º

01 esquadro 60º
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KIT EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

03 caderno universitário - 200 fls

01 caderno de desenho - 96 fls

02 borracha branca

02 apontador simples

03 lápis grafite

04 caneta esferográfica (2 azul e 2 vermelha)

01 régua

03 caderno universitário - 200 fls

01 caderno de desenho - 96 fls
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MOBILIÁRIO ESCOLAR

EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE

1 – BERÇO COM COLCHÃO – METÁLICO NA COR BRANCA
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EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ – ESCOLA

MESA COLETIVA COM 04 CADEIRAS
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CONJUNTO ALUNO – CJA 01
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INICIATIVA – ADQUIRIR BICICLETAS E CAPACETES

BICICLETA ESCOLAR – ARO 20
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BICICLETA ESCOLAR – ARO 26
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
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DOCUMENTOS PARA INSERÇÃO NO SISTEMA
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REFORMA DE ESCOLA
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AMPLIAÇÃO DE ESCOLA
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LAPTOP EDUCACIONAL


