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PREFE.ITÜRA OE-

SÃO JOÃO
DOS PATOS

^«•NDBRIirÁESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS-lyiA ,

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N® 06.089.668/0001-33 unicefíâ?

Processo Administrativo n° 2203008/2021
Modalidade: Pregão Presenciai n° 25/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de passagens terrestres para atender as demandas das diversas
Secretarias do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021.
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CNPJ: 08.045.136/0001-20

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. GetúiioVargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Expresso Vip Transportes e Tur
CNPJ: 08.045.13

Inscrição Estadual: 12.

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial SRP n' 25/2021

Processo ns 2203008/2021

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos

ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a

totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do Pregão Presencial n^ 25/2021.

fornecedor: Expresso VipTransportes Turismo Ltda / CNPJ 08.045.136/0001-20

Endereço; Rua do Mercado, 100, João de Deus, São Luis, Maranhão / CEP: 65.057-363

Email: expressoviplO@hotmail.com

Banco: Bancodo.Brasiiy;Agência:-^3649-8yConta:-23.705.-l-.i-."'''-^-Tj>v"< '̂,- —

Telefone para contato: 98.32364933:/'̂ 98.98707-653l, .. "
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Seeue nossa proposta para fornecimento do Iteni a seeuir: , '
{ '/ • . • '•••'1-OBJETO: I 'ií ; •. • ' ' :.• < / •

Registro de Preços para Contratação de erriprésá.èspecializada para o fprriecimento de passagens terrestres para atenderas
' 'r ^ j , , •

demandas das diversas Secretarias do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021, conforme as

especificações e condições descritasno Anexo I- TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.

Item Descrição dos Serviços Und Qtd Valor Unitário Valor Total

1
São João dos Patos/MA à
Balsas/MA

Und
270 (duzentos

e setenta)
R$ 65,00 (sessenta
e cinco reais)

R$ 17.550,00 (dezessete mil
quinhentos e cinqüenta reais)

2

São João dos Patos/MA à
Presidente Dutra/MA Und

350 (trezentos

e cinqüenta)
R$47,00 (quarenta
e sete reais)

R$ 16.450,00 (dezesseis mil
quatrocentos e cinqüenta reais)

3

São João dos Patos/MA à

ColInas/MA Und
260 (duzentos

e sessenta)
R$33,00 (trinta e
três reais)

R$ 8.580,00 (oito mil
quinhentos e oitenta reais)

4

São João dos Patos/MA à
Peritoró/MA Und

260 (duzentos
e sessenta)

R$ 72,00 (setenta e
dois reais)

RS 18.720,00 (dezoito mil
setecentos e vinte reais)

6

São João dos Patos/MA à São

Luis/MA Und
1800 (hum mil
e oitocentos)

R$ 135,00 (cento e
trinta e cinco reais)

R$ 243.000,00 (duzentos e
quarenta etrês mil)

Total
R$ 304.300,00 (trezentos e
quatro mil e trezentos reais)

Rua do Mercado, 100, João de Deus - São Luis - MA

Fones: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153



Expmssovip

Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 08.045.136/0001-20

Inscrição Estadual: 12.229.064-0

FOLH

2 - As quantidades previstas são meramente estimativas, tendo em vista a variação do volume rfe

consequentemente o valor total também será estimado;

3 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos;

4 - Nela, estão observadas todas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial SRP n@ 25/2021 e seus anexos;

5 - No preço acima estão incluídos todos os custos, despesas diretas e indiretas, manutenção, assim como salários, encargos

sociais e trabalhistas, vale transporte e vale refeição. O valor resultante da completa remuneração pela adequada e perfeita
I I

prestação dos serviços, aplicação desse preço às quantidades de serviços constituirá, a qualquer titulo, a única remuneração

do objeto desta licitação;

6-0 prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados da data estabelecida na Ordem de Início dos Serviços -

O.S,que será expedida pela PREFEITURA após a aprovação do projeto básico;

7 - O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, na forma da lei, mediante a firmatura de termos de adiamento,

=té o limite de 60 (sessenta) meses;

... - Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas a

este Certame, bem como, às disposições da lei Federal ns. 10.520/02, Lei Feieralins 8.566/03 e demais normas
complementares.
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Rua do Mercado, ns 100, João de Deus - São Luis- MA
Fones: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153

São Luís, 20 de maio de 2021.


