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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, 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

2 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

3 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

4 Serviço de transportes de passageiros dentro do Estado do Rio Grande do Sul com 
partidas da UFSM em Cachoeira do Sul (RS). Ônibus Micro-ônibus com no mínimo 20 
lugares, ar condicionado e fabricação não inferior a 2006.

10.000,00 _______________ _____________Kilometro

5 Serviço de transporte de pessoas para deslocamento dentro do município de Cachoeira do 
Sul para atendimento das necessidades da UFSM, em veículo tipo "Van", de no mínimo 16 
lugares, com ar-condicionado e poltrona reclinável. Com motorista habilitado dentro das 
normas dos órgãos competentes.                  

3.000,00 _______________ _____________Kilometro

6 Serviço de transporte de pessoas para deslocamento dentro do Estado do Rio Grande do 20.000,00 _______________ _____________Kilometro
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Sul, com partidas da UFSM em Cachoeira do Sul (RS) para atendimento das necessidades 
, em veículo tipo "Van", de no mínimo 16 lugares, com ar-condicionado e poltrona 
reclinável. Com motorista habilitado dentro das normas dos órgãos competentes.                
       

7 Contratação de carro com no mínimo 5 lugares (motorista + 4 passageiros) que contemple 
viagens para os Campi da UFSM em Santa Maria, Palmeira das Missões, Frederico 
Westphalen, São João do Polêsine, Silveira Martins bem como a Cidade de Porto Alegre, 
todas no Estado do RS. As partidas serão sempre da UFSM Campus Cachoeira do Sul. 
O veículo deve ter ar condicionado.                       

20.000,00 _______________ _____________Kilometro

8 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo executivo, novo ou 
seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior para realização de viagens 
intermunicipais com distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e 
retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, 
encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer ônibus com no 
mínimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com 
todos os componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis  - 
Ar condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso 
de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE SANTA MARIA

30.000,00 _______________ _____________Kilometro

9 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo executivo, novo ou 
seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior, para realização de viagens 
intermunicipais com distância de no mínimo 300 (trezentos) Km, contando viagem de ida e 
retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, 
encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer ônibus com no 
mínimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com 
todos os componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis - Ar 
condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros.  Obs: No caso 
de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE SANTA MARIA.  
            

300.000,00 _______________ _____________Kilometro

10 TAXA DE PERMANÊNCIA, para o ônibus locado pelo item 9 desta licitação, quando se 
tratar de viagem/trecho cujo tempo de permanência do veículo no destino exceda a diária 
de ida e volta, assim correspondendo a permanência do veículo no local de destino e a 
cobertura das despesas com deslocamentos locais (os deslocamentos não podem exceder 
a 150 Km por diária). Enquanto o veículo estiver em curso (deslocamento de ida e volta) 
não haverá pagamento de Diária no Destino. No preço das propostas deverão estar inclusos 

180,00 _______________ _____________Unidade
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todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 
de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, 
custos, com alojamento e alimentação do motorista, garagem do veículo, combustível e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto.                          

11 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo semi- leito 
trucado, para realização de viagens em todo o território nacional com distância de no 
mínimo 700 (setecentos) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços de 
motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, 
previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) 
lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os componentes 
de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis com apoio para as pernas - 
Ar condicionado/calefação - Frigobar - TV/DVD - Documentação regular - Ônibus em 
perfeito estado de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra 
terceiros. Obs: No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por 
cento) na quantidade da quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A 
PARTIR DE SANTA MARIA                        

30.000,00 _______________ _____________Kilometro

12 TAXA DE PERMANÊNCIA, para o ônibus locado pelo item 11 desta licitação, quando se 
tratar de viagem/trecho cujo tempo de permanência do veículo no destino exceda a diária 
de ida e volta. Assim correspondendo a permanência do veículo no local de destino e a 
cobertura das despesas com deslocamentos locais (os deslocamentos não podem exceder 
a 150 Km por diária). Enquanto o veículo estiver em curso (deslocamento de ida e volta) 
não haverá pagamento de Diária no Destino . No preço da proposta deverão estar inclusos 
todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 
de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, 
custos com alojamento e alimentação do motorista, garagem do veículo, combustível e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto.                       

120,00 _______________ _____________Unidade

13 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo micro-ônibus, tipo executivo, 
novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior para realização de viagens 
intermunicipais com distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e 
retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, 
encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer micro-ônibus 
com no mínimo 20 (vinte) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado 
com todos os componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft 
reclináveis  - Ar condicionado/calefação - Documentação regular - Veículo em perfeito 
estado de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: 
No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na 
quantidade da quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE 
SANTA MARIA             

30.000,00 _______________ _____________Kilometro
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14 TAXA DE PERMANÊNCIA, para o micro-ônibus locado pelo item 13 desta licitação, quando 
se tratar de viagem/trecho cujo tempo de permanência do veículo no destino exceda a 
diária de ida e volta. Assim correspondendo a permanência do veículo no local de destino e 
a cobertura das despesas com deslocamentos locais (os deslocamentos não podem 
exceder a 150 Km por diária). Enquanto o veículo estiver em curso (deslocamento de ida e 
volta) não haverá pagamento de Diária no Destino. No preço da proposta deverão estar 
inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos 
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, 
seguros, lucro, custos com alojamento e alimentação do motorista, garagem do veículo, 
combustível e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.                       

100,00 _______________ _____________Unidade

15 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo VAN, tipo executivo, novo ou 
seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior para realização de viagens 
intermunicipais com distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e 
retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, 
encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer VAN com no 
mínimo 15 (quinze) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com 
todos os componentes de segurança obrigatórios - Poltronas reclináveis  - Ar condicionado -
 Documentação regular - Veículo em perfeito estado de funcionamento/conservação - 
Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso de percurso em estrada de 
chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da quilometragem percorrida 
neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE SANTA MARIA                         

20.000,00 _______________ _____________Kilometro

16 HORA DE ESPERA, para VAN locada pelo item 15 desta licitação, quando se tratar de 
viagem/trecho cujo veículo tenha de permanecer no destino à disposição dos passageiros. 
No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, custos com alojamento e alimentação do 
motorista, garagem ou estacionamento do veículo, combustível e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto.              

1.000,00 _______________ _____________Horas

17 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo VAN,  novo ou seminovo, 
ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior para realização de deslocamentos nos limites 
do município de Santa Maria. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, 
alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá 
fornecer VAN com no mínimo 15 (quinze) lugares, com as seguintes características 
mínimas: - Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios - Ar 
condicionado - Documentação regular - Veículo em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso 
de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso.                   

10.000,00 _______________ _____________Kilometro
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18 HORA DE ESPERA, para VAN locada pelo item 17 desta licitação, quando se tratar de 
deslocamento cujo veículo tenha de permanecer no local à disposição dos passageiros. No 
preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 
sociais e trabalhistas, seguros, lucro, custos com alojamento e alimentação do motorista, 
garagem ou estacionamento do veículo, combustível e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto.          

500,00 _______________ _____________Unidade

19 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em automóvel tipo sedan ou minivan, 
novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2015 ou posterior para realização de viagens 
intermunicipais com distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e 
retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, 
encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer automóvel com 
capacidade para no mínimo 4 (quatro) lugares, com as seguintes características mínimas: - 
Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios -  Motorização 1.6 ou 
superior - Ar condicionado - Porta-malas com capacidade mínima de 400 litros - 
Documentação regular - Veículo em perfeito estado de funcionamento/conservação - 
Seguro obrigatório e seguro contra terceiros - Motorista profissional (Observação EAR na 
CNH). Obs: No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por 
cento) na quantidade da quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A 
PARTIR DE SANTA MARIA                     

15.000,00 _______________ _____________Kilometro

20 HORA DE ESPERA, para veículo locado pelo item 19 desta licitação, quando se tratar de 
deslocamento cujo veículo tenha de permanecer no destino à disposição dos passageiros. 
No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, custos com alojamento e alimentação do 
motorista, garagem ou estacionamento do veículo, combustível e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto.                      

250,00 _______________ _____________Unidade

21 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em automóvel tipo sedan ou minivan, 
novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2015 ou posterior para realização de 
deslocamentos nos limites do município de Santa Maria. Incluindo serviços de motorista 
(despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e 
seguro). A empresa deverá fornecer automóvel com capacidade para no mínimo 4 (quatro) 
lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os componentes 
de segurança obrigatórios -  Motorização 1.6 ou superior - Ar condicionado - Porta-malas 
com capacidade mínima de 400 litros - Documentação regular - Veículo em perfeito estado 
de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros - Motorista 
profissional (Observação EAR na CNH). Obs: No caso de percurso em estrada de chão, 
será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da quilometragem percorrida neste 

5.000,00 _______________ _____________Kilometro
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tipo de percurso.                    

22 HORA DE ESPERA, para veículo locado pelo item 21 desta licitação, quando se tratar de 
deslocamento cujo veículo tenha de permanecer no destino à disposição dos passageiros. 
No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, custos com alojamento e alimentação do 
motorista, garagem ou estacionamento do veículo, combustível e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto.                         

500,00 _______________ _____________Unidade

23 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo executivo, novo ou 
seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior, para realização de viagens entre os 
campi da UFSM de Frederico Westphalen e Santa Maria, passando pelo campus Palmeira 
das Missões, na ida e na volta. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, 
alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá 
fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes características 
mínimas: - Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - 
Poltronas soft reclináveis  - Ar condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em 
perfeito estado de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra 
terceiros. Previsão de saída da cidade de Frederico Westphalen às 03h e retorno com 
saída de Santa Maria às 17h, com previsão de um trajeto de ida e volta de 640km. 
VIAGENS A PARTIR DE FREDERICO WESTPHALEN                       

51.200,00 _______________ _____________Kilometro

24 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo micro-ônibus, tipo executivo, 
novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior, para realização de viagens 
entre os campi da UFSM de Frederico Westphalen e Santa Maria, passando pelo campus 
Palmeira das Missões, na ida e na volta. Incluindo serviços de motorista (despesas com 
diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa 
deverá fornecer micro-ônibus com no mínimo 20 (vinte) lugares, com as seguintes 
características mínimas: - Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios -
 Banheiro - Poltronas soft reclináveis  - Ar condicionado/calefação - Documentação regular - 
Ônibus em perfeito estado de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro 
contra terceiros. Previsão de saída da cidade de Frederico Westphalen às 03h e retorno 
com saída de Santa Maria às 17h, com previsão de um trajeto de ida e volta de 640km. 
VIAGENS A PARTIR DE FREDERICO WESTPHALEN                     

51.200,00 _______________ _____________Kilometro

25 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo executivo, novo ou 
seminovo, ano/modelo de fabricação 2000 ou posterior para realização de viagens com 
distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços 
de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, 
previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) 
lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os componentes 

10.000,00 _______________ _____________Kilometro
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de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis  - Ar 
condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso 
de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE PALMEIRA 
DAS MISSÕES

26 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo executivo, novo ou 
seminovo, ano/modelo de fabricação 2000 ou posterior, para realização de viagens com 
distância de no mínimo 300 (trezentos) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo 
serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, 
previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) 
lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os componentes 
de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis - Ar 
condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros.  Obs: No caso 
de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE PALMEIRA 
DAS MISSÕES

10.000,00 _______________ _____________Kilometro

27 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo semi- leito 
trucado, para realização de viagens com distância de no mínimo 700 (setecentos) Km, 
contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, 
alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá 
fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes características 
mínimas: - Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - 
Poltronas soft reclináveis com apoio para as pernas - Ar condicionado/calefação - Frigobar - 
TV/DVD - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso 
de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE PALMEIRA 
DAS MISSÕES

10.000,00 _______________ _____________Kilometro

28 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo micro-ônibus, tipo executivo, 
novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2000 ou posterior para realização de viagens 
com distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo 
serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, 
previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer micro-ônibus com no mínimo 20 
(vinte) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os 
componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis  - Ar 
condicionado/calefação - Documentação regular - Veículo em perfeito estado de 

10.000,00 _______________ _____________Kilometro
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funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso 
de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE PALMEIRA 
DAS MISSÕES

29 Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo VAN, tipo executivo, novo ou 
seminovo, ano/modelo de fabricação 2000 ou posterior para realização de viagens com 
distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços 
de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, 
previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer VAN com no mínimo 15 (quinze) 
lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os componentes 
de segurança obrigatórios - Poltronas reclináveis  - Ar condicionado - Documentação 
regular - Veículo em perfeito estado de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e 
seguro contra terceiros. Obs: No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 
100% (cem por cento) na quantidade da quilometragem percorrida neste tipo de percurso. 
VIAGENS A PARTIR DE PALMEIRA DAS MISSÕES

10.000,00 _______________ _____________Kilometro

30 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 
papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 
odontológicos, vidrarias, etc.). Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 
utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ser solicitado tanto entre áreas do campus da UFSM em FREDERICO 
WESTPHALEN quanto entre o campus e qualquer outra localidade na área urbana do 
município . Prazo de apresentação da contratada para realização do serviço: 48 horas após 
a comunicação da UFSM.

5.000,00 _______________ _____________Unidade

31 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 

2.000,00 _______________ _____________Unidade
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papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 
odontológicos, vidrarias, etc.) Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 
utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ocorrer partindo de qualquer unidade da UFSM em FREDERICO 
WESTPHALEN para outros campi, feiras e eventos realizados fora no município. Prazo de 
apresentação da contratada para realização do serviço: 72 horas após a comunicação da 
UFSM.       

32 TAXA DE RODAGEM para o item 31 DESTA SOLICITAÇÃO, compreendendo o 
deslocamento entre o local de carga e descarga do material, incluindo todos os custos 
com combustível, lubrificantes, seguro obrigatório, pedágios, diárias e alimentação do 
motorisita e carregadores.   

10.000,00 _______________ _____________Unidade

33 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 
papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 
odontológicos, vidrarias, etc.). Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 
utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ser solicitado tanto entre as áreas do campus da UFSM em PALMEIRA 
DAS MISSÕES quanto entre o campus e qualquer outra localidade na área urbana do 
município. Prazo de apresentação da contratada para realização do serviço: 48 horas após 
a comunicação da UFSM.

5.000,00 _______________ _____________Unidade

34 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 
papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 

2.000,00 _______________ _____________Unidade
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odontológicos, vidrarias, etc.) Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 
utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ocorrer partindo de qualquer unidade da UFSM em PALMEIRA DAS 
MISSÕES para outros campi, feiras e eventos realizados fora no município. Prazo de 
apresentação da contratada para realização do serviço: 72 horas após a comunicação da 
UFSM. 

35 TAXA DE RODAGEM para o item 34 DESTA SOLICITAÇÃO, compreendendo o 
deslocamento entre o local de carga e descarga do material, incluindo todos os custos 
com combustível, lubrificantes, seguro obrigatório, pedágios, diárias e alimentação do 
motorisita e carregadores.  

2.000,00 _______________ _____________Unidade

36 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 
papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 
odontológicos, vidrarias, etc.). Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 
utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ser solicitado tanto entre as áreas do campus da UFSM em 
CACHOEIRA DO SUL quanto entre o campus e qualquer outra localidade na área urbana 
do município. Prazo de apresentação da contratada para realização do serviço: 48 horas 
após a comunicação da UFSM.

5.000,00 _______________ _____________Unidade

37 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 
papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 
odontológicos, vidrarias, etc.) Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 

2.000,00 _______________ _____________Unidade
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utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ocorrer partindo de qualquer unidade da UFSM em CACHOEIRA DO SUL 
para outros campi, feiras e eventos realizados fora no município. Prazo de apresentação da 
contratada para realização do serviço: 72 horas após a comunicação da UFSM. 

38 TAXA DE RODAGEM para o item 37 DESTA SOLICITAÇÃO, compreendendo o 
deslocamento entre o local de carga e descarga do material, incluindo todos os custos 
com combustível, lubrificantes, seguro obrigatório, pedágios, diárias e alimentação do 
motorisita e carregadores.  

10.000,00 _______________ _____________Unidade

39 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 
papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 
odontológicos, vidrarias, etc.). Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 
utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ser solicitado tanto entre as áreas do campus da UFSM em SANTA 
MARIA quanto entre o campus e qualquer outra localidade na área urbana do município. 
Prazo de apresentação da contratada para realização do serviço: 48 horas após a 
comunicação da UFSM.

8.000,00 _______________ _____________Unidade

40 Serviço de transporte de materiais compreendendo desmontagem, embalagem, 
carregamento, transporte, descarregamento, alocação e montagem de móveis (mesas, 
cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, murais, quadros brancos, livros, lixeiras, etc.), 
eletrodomésticos (geladeiras, forno elétrico, micro-ondas, fogões, bebedouros, televisores, 
etc.), equipamentos eletrônicos e de informática (CPU’s, monitores, teclados, impressoras, 
 servidores de rede, racks, switches, nobreaks, aparelhos de ar condicionado, etc.), 
material de consumo (galões de água mineral, caixas de papel, pastas, objetos de 
papelaria e demais materiais de escritório), ornamentos (vasos, quadros, tapetes, peças 
decorativas, etc.), equipamentos de laboratório (bancadas, capelas de exaustão, equipos 
odontológicos, vidrarias, etc.) Os materiais deverão ser transportados devidamente 
acondicionados em caixas de papelão ou protegidos por plástico bolha ou cobertores e 
utilizando caminhão do tipó baú com motorista devidamente habilitado para a função. O 
transporte poderá ocorrer partindo de qualquer unidade da UFSM em SANTA MARIA para 
outros campi, feiras e eventos realizados fora no município. Prazo de apresentação da 

2.000,00 _______________ _____________Unidade
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contratada para realização do serviço: 72 horas após a comunicação da UFSM. 

41 TAXA DE RODAGEM para o item 40 DESTA SOLICITAÇÃO, compreendendo o 
deslocamento entre o local de carga e descarga do material, incluindo todos os custos 
com combustível, lubrificantes, seguro obrigatório, pedágios, diárias e alimentação do 
motorisita e carregadores.  

10.000,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______

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

_______________________________________________________________________________________________________________________


