
FORNECEDOR: EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
TELEFONE: 51 3020 0800
E-MAIL: contato@premiumtur.com.br

Veículo Distância Descrição do Item Valor

Micro-ônibus 100 Km ou 
mais

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

R$ 4,50/Km

Micro-ônibus 100 Km ou 
mais

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.

R$ 288,00 
por pernoite

Ônibus 300 Km ou 
mais

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.

R$ 6,00/Km

mailto:contato@premiumtur.com.br


Ônibus 300 Km ou 
mais

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 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.

R$ 399,00 
por pernoite

Van 100 Km ou 
mais

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

R$ 5,80/Km

FORNECEDOR: L&P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
TELEFONE: 55 3361 1937 / 55 3361 3444
E-MAIL: turvaledosol@bol.com.br

Veículo
Distância 
da Viagem Descrição do Item Valor

Micro-ônibus

Campus FW 
- Campus 

PM - 
Campus SM 

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

R$ 4,00/Km
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Ônibus

Campus FW 
- Campus 

PM - 
Campus SM 

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

R$ 4,50/Km

Ônibus 700 Km ou 
mais

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

R$ 4,74/Km

Ônibus 700 Km ou 
mais

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.

R$ 628,00 
por pernoite


