Anexo I
Termo de Referencia

1
OBJETO: Contratação de empresa para transporte de Alunos do Ensino Superior e Médio, no
Período Noturno, de Borá a Paraguaçu Paulista e a Assis.
a) Deverá ser apresentado para assinatura da ata de registro de preços:
o Apresentar cópia de certificado de veículo, para a realização dos serviços, com ano de
fabricação a partir de 2007, com capacidade igual ou superior a 46 lugares;
o Apresentar relação do veículo constando: marca, tipo, ano/fabricação e placa e
quantidade de lugares;
o Apresentar comprovante de habilitação para transporte coletivo, apresentado através da
Carteirinha expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito ou Certificado de
Conclusão expedido pela Instituição que realizou o curso, ou documento equivalente;
o Apresentar comprovante que o veículo de transporte, foi submetido à inspeção semestral
para a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança - DETRAN, nos termos
da legislação (CTB);
o Apresentar apólice de seguros para passageiros;
2
TRAJETO: Saída da rodoviária municipal de Borá as 18:00 hrs, deixando os alunos nas escolas
Facig e Escola Agrícola em Paraguaçu Paulista e nas escolas Fema, Unip, Mais, Ieda, Unesp, Centea,
Hospital Regional, Unopar, etc., em Assis, e retorno as 23:00hrs pegando os alunos nas escolas acima
citadas, perfazendo um percurso de ida e volta aproximado de 150 quilômetros.
a) O valor do quilometro será calculado sobre o valor da diária contratada dividido por 150 km;
b) O valor do quilometro rodado será utilizado para calculo do valor da diária caso haja alteração
no percurso para mais ou menos quilometro rodados, constatados pela Prefeitura Municipal;
3
CONTRATAÇÃO ESTIMADA: 200 (duzentos) dias letivos;
4
ADJUDICAÇÃO: Menor Preço por item;
5
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme setor requisitante;
6
LOCAL DE ENTREGA: O produto será entregue de forma parcelada, nos locais e horários à
serem indicados pelo responsáveis dos Departamentos requisitantes, a qual será responsável pela
fiscalização das entregas, durante o período estimado no edital, sendo que a entrega será nas segundas,
quartas e nas sextas feiras. Os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal;
7
UNIDADE FISCALIZADORA: Departamentos requisitantes.
Borá, Terça Feira, 31 de janeiro de 2017.
Wilson Ferreira Costa
Prefeito Municipal

ANEXO II
Pregão presencial nº --/201Processo nº ---/201Carta de apresentação da proposta
(papel timbrado do concorrente)
Nome do Proponente:
Endereço:
CNPJ:
Insc.Est:
Relação dos Produtos
ITEM DESCRIÇÃO
01

Dias letivos (percurso – anexo I)

QTD

UN

200

dias

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

TOTAL GERAL
Valor base por quilometro rodado: R$_________(Valor Unitário / 150 Km)___________
Prazo de validade da proposta:
Condições de pagamento:
Alteração de preço: para maior e para menor em relação ao contrato, nos percentuais praticados pelo
mercado.
____________,______ de _____________ de 20__.
____________________________________
Proponente

