PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018
PROPOSTA DE PREÇO – GRUPO 01.
Item Descrição
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Serviços de transporte rodoviário de passageiros, para viagens intermunicipais, em veículo
tipo ônibus por Km/Rodado a contar a saída da
UNILA, localizada na Cidade de Foz do Iguaçu/PR.
Serviço de transporte rodoviário de passageiros,
para viagens internacionais nos países da América do Sul, em veículo tipo ônibus por
Km/Rodado a contar da saída da UNILA, localizada na Cidade de Foz do Iguaçu/PR.
Serviço de transporte rodoviário de passageiros,
para viagens interestaduais, em veículo tipo
ônibus por Km/Rodado a contar a saída da
UNILA, localizada na Cidade de Foz do Iguaçu/PR.
Fretamento local, meia diária (cinco horas),
veículo tipo ônibus. Serviços prestados nas
cidades de Foz do Iguaçu/PR. Ciudad del Leste/PY e Puerto Iguazu/ARG.
Fretamento local, diária (dez horas), veículo
tipo ônibus. Serviços prestados nas cidades de
Foz do Iguaçu/PR. Ciudad del Leste/PY e Puerto Iguazu/ARG.
Diária em viagem de veículo tipo ônibus.

Unidade

Quantidade Valor Unit

Km rodado

10.000

R$ 45.199,99

Km rodado

20.000

R$ 119.499,99

Km rodado

30.000

R$ 154.999,99

Diária

10

R$ 6.495,00

Diária

10

R$ 10.000,00

Diária

50

R$ 24.999,99
TOTAL R$ 361.194,96

Valor por extenso: R$ 361.194,96 (Trezentos e sessenta e um mil, cento e noventa e quatro reais e
noventa e seis centavos).

➢ Declaramos que garantimos a prestação dos serviços sempre que solicitados e no prazo exigido no Termo de Referência contados a partir do envio/recebimento da “Solicitação de Fornecimento” e/ou Nota de Empenho.
➢ Declaramos que todas as parcelas solicitadas dos bens atenderão às exigências e especificações do Edital de Pregão Eletrônico Nº 23/2018, assim como a toda legislação inerente ao fornecimento do(s) mesmo(s).
➢ Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

➢ Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da
presente data.
➢ Declaramos que garantimos, ao longo do período de vigência da ata de registro de preços a
qualidade e as quantidades dos bens solicitados, assim com às exigências emanadas dos órgãos
competentes no que se refere ao carregamento, transporte e descarregamento dos mesmos.
➢ Indicamos e nomeamos o (a) Sr.ª Tiago Rodrigo Duarte, CPF nº 969.568.100-00, RG nº
2074521341, como nosso (a) representante legal, com competência e autorização para decidir e
resolver toda e qualquer solicitação, reclamação e/ou pendência inerentes e durante a execução
do objeto contratado, podendo ser contatado pelo(s) telefone(s) (55) 3511-1796.
*** Informamos, abaixo, nossos dados para futuros compromissos, caso nossa empresa
seja a vencedora deste certame licitatório:

Razão Social: A.P. DUARTE & CIA LTDA.
CNPJ nº 08.475.237/0001-30.
Endereço: EST. OLARIA DEZORDI, n° 520, Bairro Interior, cidade de Santa Rosa/RS, CEP n°
98900-000.
Telefone/Fax: (55) 3511-1796.
Correio eletrônico: contato@parktur.com.br
DADOS BANCÁRIOS:
Banco: SICREDI – 748.
Agência: 0307.
Conta Corrente: 43375-6.
Correio eletrônico: contato@parktur.com.br
Santa Rosa – RS, 16 de Agosto de 2018.

