
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo..: 23081.036163/2018-19 / 2018 Data da Emissão: 04/12/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 19/12/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Contratação de serviço para transporte rodoviário por quilômetro rodado para viagens para a 

UFSM – Campus Frederico Westphalen, para todo o território nacional, em veículo com 

capacidade mínima de 44 lugares, com ar condicionado, calefação, frigobar, banheiro, 

televisor com DVD e poltrona soft. Pagamento de quilometragem a partir da saída do 

veículo da cidade Frederico Westphalen/RS. Nos casos de percursos em estrada de chão 

o valor cotado será acrescido de 100%. Combustíveis, manutenção, pedágios, pernoite do 

motorista e todas as demais despesas com veículos e motoristas são de responsabilidade 

da empresa contratada. Os veículos devem ser equipados com cinto de segurança.

                   

25.000,00 _______________ _____________Kilometro

2 Contratação de serviço para transporte rodoviário por quilômetro rodado para viagens para a 

UFSM – Campus Frederico Westphalen, em todo o território nacional, em veículo com 

capacidade mínima de 15 lugares, com calefação e ar condicionado. Pagamento de 

quilometragem a partir da saída do veículo da cidade Frederico Westphalen/RS. Nos casos 

de percursos em estrada de chão o valor cotado será acrescido de 100%. Combustíveis, 

manutenção, pedágios, pernoite do motorista e todas as demais despesas com veículo e 

motoristas são de responsabilidade da empresa contratada. Os veículos devem ser 

equipados com cinto de segurança.                          

25.000,00 _______________ _____________Kilometro

3 Contratação de serviço para transporte rodoviário por quilômetro rodado para viagens para a 

UFSM – Campus Frederico Westphalen, para todo o território nacional, em veículos com 

capacidade mínima de 20 lugares, com ar condicionado e calefação. Pagamento de 

quilometragem a partir da saída do veículo da cidade Frederico Westphalen/RS. Nos casos 

de percursos em estrada de chão o valor cotado será acrescido de 100%. Combustíveis, 

manutenção, pedágios, pernoite do motorista e todas as demais despesas com veículo e 

motoristas são de responsabilidade da empresa contratada. Os veículos devem ser 

equipados com cinto de segurança.                      

25.000,00 _______________ _____________Kilometro



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


