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PPRREEGGÃÃOO  SSRRPP  NNºº  44//22001188  

PPrroocceessssoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  nn..ºº  2233447766..000000225588//22001188--5522  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOO  
  

  

EEMMPPRREESSAA  LLUUAA  TTUURR  TTUURRIISSMMOO  EEIIRREELLII  --  EEPPPP  

EENNDDEERREEÇÇOO  AAvv..  HHeerrccíílliioo  LLuuzz,,  nn..ºº  663399,,  LLoojjaa  0044--BB,,  EEdd..  AAllpphhaa  CCeennttaauurrii,,  CCeennttrroo,,  FFlloorriiaannóóppoolliiss//SSCC  

CCNNPPJJ  0044..004477..885511//00000011--4400  

TTEELLEEFFOONNEE  ((4488))  33223377--66116611  ////  33337711--77116611  ////  99..99997722--88222244  ////  99..99111133--66886666  

EE--MMAAIILL  lluuaattuurriissmmoo@@bbooll..ccoomm..bbrr  ee  ccoonnttaattoo@@lluuaattuurriissmmoo..ccoomm..bbrr  

RREEPP..LLEEGGAALL  LLeeoonnaarrddoo  OOddii  LLooppeess,,  CCPPFF  nn..ºº  002288..664499..444499--3366  ––  PPrroopprriieettáárriioo  

RREESSPP..CCOONNTTAATTOO  LLeeoonnaarrddoo  OOddii  LLooppeess,,  CCPPFF  nn..ºº  002288..664499..444499--3366  ––  PPrroopprriieettáárriioo    

DDaaddooss  BBaannccáárriiooss  BBaannccoo  ddoo  BBrraassiill,,  AAggêênncciiaa  44664411--88,,  CCoonnttaa  CCoorrrreennttee  44004477--99  

  
IITTEE

MM  
UUNN  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  QQTTDDAADDEE  

TTOOTTAALL  
VVAALLOORR  

UUNNIITTÁÁRRIIOO  
VVAALLOORR  

TTOOTTAALL  

11  KKMM  Contratação de empresa de transporte rodoviário para 

realização de viagens com distâncias de 1 (um) até 

200 (duzentos) Km, contando viagem de ida e 

retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas 

com diárias, pedágios, alimentação, salário, encargos 

trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa 

deverá fornecer ônibus com no mínimo 42 (quarenta 

e dois) lugares, com as seguintes características 

mínimas:  

• Equipado com todos os componentes de segurança 

obrigatórios;  

• Documentação regular;  

• Ônibus em perfeito estado de 

funcionamento/conservação;  

• Seguro obrigatório e seguro contra terceiros;  

• Quilometragem mínima igual a 80 km (oitenta 

quilômetros);  

• A proposta dever ser ofertada pelo preço unitário 

por quilômetro rodado.  

Partindo do Campus contratante, cfe lista de 

endereços dos campus abaixo.  

4400..000000  

RR$$  88,,2200  332288..000000,,0000  

22  KKMM  Contratação de empresa de transporte 

rodoviário para realização de viagens com 

distâncias de 1 (um) até 200 (duzentos) Km, 

contando viagem de ida e retorno. Incluindo 

serviços de motorista (despesas com diárias, 

pedágios, alimentação, salário, encargos 

trabalhistas, previdenciários e seguro). A 

empresa deverá fornecer ônibus com no 

mínimo 22 (vinte e dois) lugares, com as 

seguintes características mínimas:  

Equipado com todos os componentes de 

2277..550000  

RR$$  66,,8899  118899..447755,,0000  
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segurança obrigatórios;  Documentação 

regular;  Ônibus em perfeito estado de 

funcionamento/conservação;  Seguro 

obrigatório e seguro contra terceiros;  

Quilometragem mínima igual a 80 km 

(oitenta quilômetros);  A proposta dever ser 

ofertada pelo preço unitário por quilômetro 

rodado. Partindo do Campus contratante, cfe 

lista de endereços dos campus abaixo.  

33  KKMM  Contratação de empresa de transporte 

rodoviário para realização de viagens com 

distâncias de 201 (duzentos) até 500 

(quinhentos) Km, contando viagem de ida e 

retorno. Incluindo serviços de motorista 

(despesas com diárias, pedágios, 

alimentação, salário, encargos trabalhistas, 

previdenciários e seguro). A empresa deverá 

fornecer ônibus com no mínimo 42 

(quarenta e dois) lugares, com as seguintes 

características mínimas:  Banheiro;  

Poltronas reguláveis;  Ar – Condicionado;  

Equipado com todos os componentes de 

segurança obrigatórios;  Documentação 

regular;  Ônibus em perfeito estado de 

funcionamento/conservação;  Seguro 

obrigatório e seguro contra terceiros;  A 

proposta dever ser ofertada pelo preço 

unitário por quilômetro rodado. Partindo do 

Campus contratante, cfe lista de endereços 

dos campus abaixo.  

6611..550000  

RR$$  77,,7799  447799..008855,,0000  

44  KKMM  Contratação de empresa de transporte 

rodoviário para realização de viagens com 

distâncias de 201 (duzentos) até 500 

(quinhentos) Km, contando viagem de ida e 

retorno. Incluindo serviços de motorista 

(despesas com diárias, pedágios, 

alimentação, salário, encargos trabalhistas, 

previdenciários e seguro). A empresa deverá 

fornecer ônibus com no mínimo 22 (vinte e 

dois) lugares, com as seguintes 

características mínimas:  Poltronas 

reguláveis;  Equipado com todos os 

componentes de segurança obrigatórios;  

Documentação regular;  Ônibus em perfeito 

estado de funcionamento/conservação;  

Seguro obrigatório e seguro contra terceiros; 

 A proposta dever ser ofertada pelo preço 

5500..000000  

RR$$  66,,2299  331144..550000,,0000  
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unitário por quilômetro rodado. Partindo do 

Campus contratante, cfe lista de endereços 

dos campus abaixo.  

55  KKMM  Contratação de empresa de transporte 

rodoviário para realização de viagens com 

distâncias de 501(quinhentos) até 1.000 

(mil) Km, contando viagem de ida e retorno. 

Incluindo serviços de motorista (despesas 

com diárias, pedágios, alimentação, salário, 

encargos trabalhistas, previdenciários e 

seguro). A empresa deverá fornecer ônibus 

com no mínimo 42 (quarenta e dois) lugares, 

com as seguintes características mínimas:  

Ônibus categoria mínima Semi-Leito, 

compatível com viagens de média e longa 

distância, proporcionando segurança e 

conforto aos passageiros;  Banheiro;  

Poltronas reguláveis;  Equipado com 

sistema de som e TV;  Ar – Condicionado; 

 Equipado com todos os componentes de 

segurança obrigatórios;  Documentação 

regular;  Ônibus em perfeito estado de 

funcionamento/conservação;  Seguro 

obrigatório e seguro contra terceiros;  A 

proposta dever ser ofertada pelo preço 

unitário por quilômetro rodado. Partindo do 

Campus contratante, cfe lista de endereços 

dos campus abaixo.  

8855..000000  

RR$$  55,,2299  444499..665500,,0000  

66  KKMM  Contratação de empresa de transporte 

rodoviário para realização de viagens com 

distâncias de 501 (quinhentos) até 1.000 

(mil) Km, contando viagem de ida e retorno. 

Incluindo serviços de motorista (despesas 

com diárias, pedágios, alimentação, salário, 

encargos trabalhistas, previdenciários e 

seguro). A empresa deverá fornecer ônibus 

com no mínimo 22 (vinte e dois) lugares, 

com as seguintes características mínimas:  

Banheiro;  Poltronas reguláveis;  Ar – 

Condicionado;  Equipado com todos os 

componentes de segurança obrigatórios;  

Documentação regular;  Ônibus em perfeito 

estado de funcionamento/conservação;  

Seguro obrigatório e seguro contra terceiros; 

 A proposta dever ser ofertada pelo preço 

unitário por quilômetro rodado. Partindo do 

Campus contratante, cfe lista de endereços 

5511..000000  

RR$$  55,,2244  226677..224400,,0000  
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dos campus abaixo.  

77  KKMM  Contratação de empresa de transporte 

rodoviário para realização de viagens com 

distâncias acima de 1.000 (mil) Km, 

contando viagem de ida e retorno. Incluindo 

serviços de motorista (despesas com diárias, 

pedágios, alimentação, salário, encargos 

trabalhistas, previdenciários e seguro). A 

empresa deverá fornecer ônibus com no 

mínimo 42 (quarentae dois) lugares, com as 

seguintes características mínimas:  Ônibus 

categoria Leito, compatível com viagens de 

longa distância, proporcionando segurança e 

conforto aos passageiros;  Banheiro;  

Frigobar;  Serviço de bordo;  Poltronas 

espaçosas e deitáveis totalmente;  Ar – 

Condicionado;  Equipado com todos os 

componentes de segurança obrigatórios;  

Equipado com sistema de som e TV;  

Documentação regular;  Ônibus em perfeito 

estado de funcionamento/conservação;  

Seguro obrigatório e seguro contra terceiros; 

 A proposta dever ser ofertada pelo preço 

unitário por quilômetro rodado. Partindo do 

Campus contratante, cfe lista de endereços 

dos campus abaixo.  

8811..000000  

RR$$  55,,4444  444400..664400,,0000  

88  KKMM  Contratação de empresa de transporte 

rodoviário para realização de viagens com 

distâncias acima de 1.000 (mil) Km, 

contando viagem de ida e retorno. Incluindo 

serviços de motorista (despesas com diárias, 

pedágios, alimentação, salário, encargos 

trabalhistas, previdenciários e seguro). A 

empresa deverá fornecer ônibus com no 

mínimo 22 (vinte e dois) lugares, com as 

seguintes características mínimas:  

Banheiro;  Poltronas reguláveis;  Ar – 

Condicionado;  Equipado com todos os 

componentes de segurança obrigatórios;  

Documentação regular;  Ônibus em perfeito 

estado de funcionamento/conservação;  

Seguro obrigatório e seguro contra terceiros; 

 A proposta dever ser ofertada pelo preço 

unitário por quilômetro rodado. Partindo do 

Campus contratante, cfe lista de endereços 

dos campus abaixo.  

5566..000000  

RR$$  44,,9999  227799..444400,,0000  

99  KKMM  Contratação de empresa para transporte 3377..550000  RR$$  88,,8888  333333..000000,,0000  
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rodoviário de Vans, incluindo serviços de 

motorista (despesas com diárias, pedágios, 

alimentação, salário, encargos trabalhistas, 

previdenciários e seguro), com ar 

condicionado, capacidade mínima para 15 

(quinze) pessoas sentadas, janelas com 

cortinas ou com película, Ar – 

Condicionado; Equipado com todos os 

componentes de segurança obrigatórios; 

documentação regular; a Van deve estar em 

perfeito estado de 

funcionamento/conservação; 

Seguroobrigatório e seguro contra terceiros. 

A proposta deve ser ofertada pelo preço 

unitário por quilômetro rodado.  

Quilometragem mínima igual a 30 km (trinta 

quilômetros);  

TTOOTTAALL  3.081.030,00  

((ttrrêêss  mmiillhhõõeess  ooiitteennttaa  ee  uumm  mmiill  ee  ttrriinnttaa  rreeaaiiss))  

    

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da 

proposta, nos termos do edital.  

 

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos 

ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, 

nos termos do edital.  
 

Florianópolis, 28 de maio de 2018.  

 

 

 
______________________________________________________________________________________  

LLUUAATTUURR  TTUURRIISSMMOO  EEIIRREELLII  MMEE  

CCNNPPJJ  NN..ºº  0044..004477..885511//00000011--4400  

LLeeoonnaarrddoo  OOddii  LLooppeess  --  Sócio Administrador 

CPF n.º 028.649.449-36 
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