ANEXO II DO EDITAL
MODELO DE PROPOSTA E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
Processo nº 05110.005943/2016-71
Pregão Eletrônico nº 01/2017
Brasília/DF, xxx de yyyyy de 2017.

Razão Social:_____________________ CNPJ:______________
Endereço: ___________________________ Tel./Fax:_________
CEP: ___________________ Cidade:______________________
Banco: _______ Agência: _________ Conta:________________
Apresentamos a nossa Proposta para o Registro de Preço visando a contratação da
prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, para voos regulares internacionais e
domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal:

DESCRIÇÃO
ITEM

RESUMIDA

DO

Quantidade
Anual
Estimada (A)

Preço
Unitário
de
Agenciamento
(R$) (B)

Valor
Total
Estimado
do
Agenciamento
(R$)
(A) x (B) = (C)

1

Emissão de bilhetes de passagem
– voos domésticos

29.235

(*)

2

Emissão de bilhetes de passagem
– voos internacionais

25.087

(*)

3

Alteração e cancelamento de
bilhetes de passagem - voos
domésticos e voos internacionais

17.021

(*)

4

Repasse
DOMÉSTICOS (**)

29.235

931,18

27.222.932,17

5

Repasse
VOOS
INTERNACIONAIS (**)

25.087

4 .125,4 4

103.4 95.035,90

6

Repasse - SEGURO VIAGEM
(**)

25.087

250,15

6.275.513,05

VOOS

(***)

TOTAL DO LOTE (***)
(*) Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário do item 1, 2 e 3.

(**) Os itens 4, 5 e 6 são FIXOS e não serão objeto de formulação de preços nem de lances.
(***) O julgamento da proposta será pelo valor Total do Lote (Grupo 1).
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O prazo de validade desta proposta é de _____ (________) dias, contados da data de abertura do
Pregão (não inferior a 90 (noventa) dias).
DECLARAMOS QUE:
I- nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a execução dos
serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir;
II- quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer
título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional;
III - caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de Registro de
Preços e os Contratos de Serviço dela advindos;
IV - estamos cientes e concordamos com TODAS as condições estabelecidas no Edital desta
Licitação e seus Anexos.
Local e data
____________________
Responsável legal
Dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e dos
Contratos:
Nome:___________________________________
Endereço: ________________________________
CEP: ___________ Cidade: __________________
CPF: _____________ Cargo/Função ___________
RG: __________ Órgão Expedido: ____________
Naturalidade: ____________Nacionalidade: _____
MODELO PROPOSTO PARA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
(a empresas deverá adequar conforme sua realidade)
A formação dos preços propostos (unitários) encontra-se descritos abaixo:
Valor unitário de
Ag enciamento (R$)

Item Descrição resumida do Item
1

Emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos

2

Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais

3

Alterações e cancelamento de bilhetes de passagem voos domésticos e internacionais

Sugestão de Custos necessários para a execução dos serviços (por Item):
Item 1:
Salários (discriminar):
Encargos trabalhistas (discriminar):
Despesas Operacionais (discriminar):
Despesas administrativas (discriminar):
Tributos diretos e indiretos (discriminar):
Lucro:
Outros (discriminar):
Total A: R$
Média mês de transações: Total B:
Valor Unitário de Agenciamento (por item) = [(Total A) : (Total B)]
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(Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer
título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional).
Local e data
____________________
Responsável legal

Documento assinado eletronicamente por Hella Sayeda Dietrichkeit Pereira, Analista, em
23/02/2017, às 16:4 8.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 3 3 224 87 e o
código CRC 95 5 23 F8F.

Proces s o N° 05110.005943/2016-71
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