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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 009/2022 - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA 
TIPO: MENOR PREÇO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
TERMO DE FOMENTO Nº 851901/2017 

 
 

ANEXO  I 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de locação de Veículos para 

Transporte Rodoviário de Passageiros (Ônibus) 
 

 
À  
Sociedade Brasileira de Fìsica 
 
 
Prezados Senhores,  
 
Apresentamos  a  V.Sª  nossa  proposta  de  preços  para  a  aquisição  dos  materiais  e/ou  
prestação de serviços abaixo relacionados, conforme os termos do Edital e Anexos, conforme 
item 8.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº   
009/2022 - TF Nº 851901/2017 -  Contratação de empresa especializada em Prestação de 
Serviços de locação de Veículos para Transporte Rodoviário de Passageiros (Ônibus), 
objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS) para condução dos 
discentes e docentes  em atendimento ao Programa de Mestrado Nacional Profissional em 
Ensino de Física (MNPEF), no trajeto Belém-PA/Brasília-DF/Belém-PA no período de 09 a 19 de 
dezembro de 2022.  O Evento denominado II Encontro Nacional do MNPEF (En-MNPEF), a VIII 
Escola Brasileira de Ensino de Física (EBEF) e a XI Escola de Física Roberto A. Salmeron (EFRAS), 
compondo os Encontros Integrados em Física e seu Ensino 2022, nos dias 12 a 16 de dezembro 
de 2022 na cidade de Brasília-DF, na sede na Universidade de Brasília, no Memorial Darcy 
Ribeiro (Beijódromo), no Centro Internacional de Física (CIF) e no Instituto de Física (IF). 
 
A contratada deverá realizar o trajeto na cidade de  Belém  no Pará, para os trechos Belém-PA 
x Brasília-DF x Belém-PA no período de 09 a 19 de dezembro  de 2022, sendo saída no dia 
09/12/2022 da cidade de Belém -PA com destino a cidade de Brasília-DF.  E retorno no dia 
17/12/2022 da cidade de Brasília-DF, com a previsão de chegada ao destino final em Belém-PA 
no dia 19/12/2022.  
OBS: OBS: O veículo deverá ficar à disposição para transporte/deslocamento dentro do 
município (hotel x evento x hotel), exceto nos casos do hotel ficar a menos de 10 Km do local 
do evento. 
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A contratada deverá seguir  as especificações abaixo: 

Item  Unidades Especificação do Objeto Preço 
Unitário 

Total 

1 4000 
 Km rodados  

(Percurso IDA 
e VOLTA) 

a) Viagem por km Rodado – Itinerário de 
Longa Distância – ÔNIBUS - Locação de 
ônibus de turismo com no mínimo 2 (dois) 
motoristas e combustível para transporte 
de passageiros, saindo do Belém/PA com 
itinerário de longo percurso. As Viagens 
por km Rodado - Referem-se a execução de 
viagens com itinerário de longo percurso, 
que compreendem as cidades e municípios 
que não pertencem a Região 
Metropolitana de Belém. 

b) seja incluso no veículo/ônibus, 
combustível e pedágio; 

c) O veículo deve possuir no mínimo 56 
lugares, bancos estofados tipo leito ou 
similar, com cinto de segurança, ar 
condicionado e banheiro; 

b.1) que as Poltronas sejam Reclináveis com 
Descanso de Pernas; 
b.2) incluso nos veículos, dispositivos Usb, 
Hi-Fi Integrado, Dvd, Som, monitores, 
toalete, Frigobar, Bebedouro; 

d) O ônibus deve estar com seu interior e 
exterior limpos, banheiro higienizado com 
fornecimento de papel toalha, sabonete 
líquido e papel higiênico.  

e) O valor do seguro para os passageiros 
(individual) deverá estar incluso no valor 
da viagem.  

f) O valor do Km rodado deverá ser o mesmo 
para todos os percursos.  

- Se houver necessidade de diárias e/ou horas 
extras a contratada ficará responsável pelo 
pagamento;  
- A contratada deverá atender a legislação 
municipal, estadual e/ou federal aplicável aos 
serviços de transportes de passageiros 

R$ 8,75 até  
R$ 35.0000,00 
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(registro junto ao DAER, licença de viagem 
especial para turismo);  
- O veículo deverá estar com a vistoria junto 
ao DAER atualizada.  

 
A Quilometragem destinada  no percurso 
IDA e VOLTA, totalizando 4000 km no trecho 
Belém-PA x Brasília-DF x Belém-PA.  
 
Documentos necessários:  

a) comprovação da  revisão do veículo 
para segurança dos usuários; 

b) assinatura do Termo de Compromisso 
do Seguro viagem para todos 
(passageiros e motoristas), ; 

c) Apólice de Seguro da empresa; e 
d) pontualidade na execução do serviço. 
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ANEXO  I 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de locação de Veículos para 

Transporte Rodoviário de Passageiros (Ônibus) 
 
 
Tabela 01 - Proposta 

Item 1 Especificação Qde ônibus 

KM (Belém-
PA x Brasília-
DFx Belém-
PA) 

Valor KM Valor Total 
do Trajeto 

      

 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias corridos, contados da  data 
da abertura da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 009/2022 - TF Nº 851901/2017 -  Contratação 
de empresa especializada em Prestação de Serviços de locação de Veículos para Transporte 
Rodoviário de Passageiros (Ônibus) Pará - PA x Brasília - DF x Pará - PA. 
 
Da CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTOS. O custo total é de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais)  irreajustáveis; 
6.2. Será pactuado 50% do pagamento até 05 dias após a formalização do contrato, mediante 
ateste de um responsável (professor que ficará responsável pelo uso do transporte) e os demais 
50% no retorno a Belém-PA. O ponto de saída será na Universidade Federal do Pará - UFPA no 
endereço Av. Augusto Correa S/N, Campus Guamá, Belém/PA  e chegada na Universidade de 
Brasília - UNB, na  cidade de Brasília-DF; 
 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na COTAÇÃO 
PRÉVIA DE PREÇO Nº 009/2022 - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA,  bem  como  aceitamos  todas  as  
obrigações  e  responsabilidades  especificadas  na cotação supracitada. 
 
Declaramos  que  nos  preços  cotados  estão  incluídas  todas  as  despesas  que,  direta  ou  
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte 
técnico e administrativo,  impostos,  gastos  com  transportes,  seguros  ou  quaisquer  outros  
que  possam  incidir  sobre  os  custos  dos  serviços, sem quaisquer acréscimos,  em  virtude  de  
expectativa  inflacionária, e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.  
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 009/2022 - TF Nº 
851901/2017 -  Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de locação de 
Veículos para Transporte Rodoviário de Passageiros (Ônibus), comprometemo-nos a entregá-
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lo no prazo determinado no documento de convocação. Assim, após cumpridas nossas 
obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados: 
Dados da Empresa:  

● Razão Social:  
● CNPJ/MF:  
● Endereço Completo:  
● Tel./Fax:  
● E-mail:  
● Dados Bancários:  

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
● Nome:  
● Endereço completo:  
● RG/Órgão Expedidor e CPF/MF:  
● Cargo/Função:  
● Naturalidade:  
● Nacionalidade:  
● Estado Civil:  

Dados da Testemunha da Assinatura do Contrato:  
● Nome:  
● RG/Órgão Expedidor e CPF/MF 

 
 


