
 

ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE RELATIVO A 12ªGRE 
 

Relação dos municípios vinculados a 12ª GRE:  
1.Pedro Laurentino 
2. Campo Alegre do Fidalgo 
3. Canto do Buriti 
4. Paes Landim 
5. Ribeira 
6. Cap. Gervasio Oliveira 
7 São João do Piauí 
8. Nova Santa Rita 
9. Pajeú  
10. Socorro do Piauí 
 

1 Motorista  Valor (R$)   

1 Mão de obra     

1.2 Auxílio Alimentação     

1 Transporte     

1 Assistência Médica     

2 Auxílio Creche     

2 Seguro de Vida     

2 Uniformes     

2 Encargos Sociais e Trabalhistas     

  Mês R$   

  Ano Unitário  R$   

  TOTAL R$   

   ÔNIBUS MICRO-
ÔNIBUS 

VAN 

2 Veículo Valor (R$)    

  QTD.    

2.1 Depreciação     

2.2 Seguro obrigatório e IPVA     

2.3 Seguro Responsabilidade Civil     

  Unitário    

  Total    

3 Custos Variáveis     

3.1 Combustível     

3.2 Manutenção(Revisões, 
conserto, pneu, limpeza e etc.) 

    

      

      

4 Custo Direto Transporte 
(1+2+3) 

    

5 Despesas Administrativas     

6 Lucro     

7 Impostos (COFINS,PIS E ISS)     

A Valor Total Anual Transporte     

B Número de dias letivos 214    

C Número de transportados por 
dia letivo 

    

  (R$/transportad
o- dia) 

 

   

 IMR [A/(B*C)] 
 

    

 



 

Relação de veículos a serem utilizados: 
 

 TIPOS DE VEÍCULOS QUANTIDADE 

1 

MICRO-ÔNIBUS  PARA  TRANSPORTE  DE  ALUNOS,  com  
capacidade  mínima  de  25(vinte  e  cinco) passageiros sentados, 
acessórios obrigatórios (cinto de segurança em todos os bancos, 
extintor, estepe, chave de roda, macaco e triângulo) direção 
hidráulica, combustível diesel. 

 

2 
ÔNIBUS   RURAL   ESCOLAR   GRANDE,   capacidade   mínima   
44 (quarenta   e   quatro)   passageiros sentados, sem ar 
condicionado, a diesel, acessórios obrigatórios. 

 

3 
UTILITARIO  TIPO  VAN,  capacidade  mínima  de  15  (quinze)  
lugares,  motor  a  diesel,  direção hidráulica, potência mínima de 125 
CV, acessórios obrigatórios. 

 

4 

VEÍCULO  ADAPTADO  segundo  orientação  do  FNDE  e  seguindo  
as  normas  do  Decreto  Estadual 17.126/2017,  caminhonetes  
podem  ser  adaptadas  para  o  transporte  de  alunos,  desde  que  
em situação extraordinária justificada e desde que o veículo esteja 
adaptado às devidas regras para o transporte de alunos em 
segurança. 

 

5 
Minivan, capacidade mínima de 7 (sete) lugares, com ar 
condicionado, motor a gasolina, direção hidráulica, acessórios 
obrigatórios. 

 

 

1)           Declaro que a validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data 
de abertura da licitação. 
2)           Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria. 
3)           Declaro ter pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos. 

DATAR E ASSINAR 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
1)    Esta  folha  de  proposta  e  especificação  deverá  ser  preenchida  pelo  licitante  para  declarar  
a comprovação da aderência e especificações, NÃO DEVENDO conter elementos que permitam 
a sua identificação. 
a. Antes de enviar o anexo, o licitante deverá clicar na aba “Arquivo”, 
em seguida clicar na Aba “Propriedades do Arquivo” e apagar todas as informações, a fim de inibir 
qualquer dado que possa identificá-lo; 
b.  Os campos Autor, Título, Assunto, palavras chave, categoria, 
status, gerente, empresa, salvo  por  comentários,  categoria,  nome  etc.,  na propriedade  do  
arquivo  não  poderão conter caracteres ou qualquer tipo de preenchimento; 
c.     A  Administração  reserva-se  do  direito  de  consultar  “Propriedades  do  Arquivo”,  em 
todas as suas sub abas, inclusive propriedades avançadas a fim de aferir o atendimento do item 
anterior; 
d.    A inclusão de qualquer símbolo, sinal e/ou outros elementos indicativos nas propostas ofertadas 
ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a identificação do  licitante,  implicará  
em  desclassificação  da  proposta,  impedindo  a  continuidade  da participação no procedimento 
licitatório. 
2)    A  apresentação  deste  modelo  de  proposta  de  preços  representa  simplificação  da  proposta 
apresentada, que deverá vir acompanhada do cálculo discriminado de cada item. Por exemplo, os  
custos  com  pessoal  deverão  ser  acompanhados  de  cálculos  identificando  salário,  férias  e 
todos os encargos pertinentes.



 

 


