REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 – Serviços de Transportes
1. Contexto e Justificativa:
O Volta Redonda Futebol Clube, associação civil sem fins lucrativos com
sede em Volta Redonda - RJ, torna público que fará realizar REGISTRO DE
PREÇO para a contratação de serviços de transportes intermunicipais para
suas equipes, conforme indicado no item 2 deste instrumento.
2. Objeto:
Contratação de serviços de transportes intermunicipais incluindo ônibus
executivo com mínimo de 42 (quarenta e dois) lugares, combustível e
pedágios. para as categorias sub 15, sub 17, sub 20 e profissional dos
trajetos:
1.
2.
3.
4.
5.

Volta
Volta
Volta
Volta
Volta

Redonda-Rio de Janeiro-Volta Redonda;
Redonda-Campos-Volta Redonda;
Redonda-Macaé-Volta Redonda;
Redonda-Cabo Frio-Volta Redonda; e
Redonda-São Paulo-Volta Redonda.

O número de viagens estará sujeito a demanda do Volta Redonda Futebol
Clube devendo os valores serem identificados individualmente por trechos.
Todos os itens em conformidade com as especificações do Anexo 1 da
presente.
3. Qualificação do consultor:
O proponente deve apresentar:
3.1 – Comprovante Pessoa jurídica;
3.2 - Modelo dos veículos a serem disponibilizados com data de fabricação;
3.3 - Condutores comprovadamente habilitados;
3.4 - Capacidade comprovada, através de viagens já realizadas.
4. Período de vigência:
O presente visa atender viagens do clube de Janeiro de 2020 a dezembro
de 2020.
5. Serviços:
5.1 - Realização de quantas viagens forem necessárias, observando a
necessidade do clube e as tabelas dos campeonatos a serem disputados.

6. Proposta Comercial:
6.1 - A proposta comercial deverá ser estruturada em papel timbrado da
proponente, conforme anexo 2 da presente, devidamente assinada e em
língua portuguesa;
6.2 – A proposta comercial poderá ser entregue em uma via original no
endereço da sede do Volta Redonda Futebol Clube, sito a Rua Ronald
Jarbas, nº 200, Bairro São Lucas, Volta Redonda ou ser enviada por e-mail
até às 18:00h, do dia 13/12/2019 para o e-mail: admvrfc@gmail.com , com
o assunto Registro de Preço:001/2019 – Serviços de Transportes.
7. Processo de seleção e divulgação do resultado:
7.1 - A seleção será baseada nas análises da proposta financeira,
comprovação de experiência e avaliação de serviços similares anteriores
utilizados pelo clube, além da apresentação da pessoa jurídica e indicação
de trabalhos dessa natureza já realizados pela empresa;
7.2 - Comprovações das experiências descritas podem ser solicitadas
durante o processo de seleção;
7.3 - O resultado será divulgado por e-mail para as empresas proponentes
após 5 (cinco) dias úteis findo o prazo deste edital.
8. Contrato e Condições de Pagamento:
Decorrido o prazo de seleção e divulgação do resultado deste Registro de
Preço, o Volta Redonda Futebol Clube celebrará contrato com a proponente
vencedora estabelecendo as condições de requisição, de pagamento e
entrega do(s) serviço(s).
9. Disposições Gerais:
Esclarecimentos relativos ao presente Registro de Preço e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto,
serão prestados diretamente pelo Volta Redonda Futebol Clube, através do
e-mail admvrfc@gamail.com de segunda à sexta-feira, das 08:00h às
12:00h e das 13:00h às 17:00h.
10. Anexo do Registro de Preço
Integra o presente Registro de Preço, dele fazendo parte como se transcrito
em seu corpo, os seguintes anexos:
i) Anexo 1 – Cadastro do Proponente e Especificações do Objeto
ii) Anexo 2 – Modelo Proposta Comercial

Anexo 1
Cadastro do Proponente

Nome do Proponente: _________________________________________
Razão Social:________________________________________________
CNPJ:______________________________________________________
E-mail: ________________________ Telefone: ___________________
Condutor Habilitado 1:_________________________________________
CNH Condutor Habilitado 1:_____________________________________
Condutor Habilitado 2:_________________________________________
CNH Condutor Habilitado 2:_____________________________________

Especificações do Objeto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veículos com capacidade para pelo pelos 42 passageiros;
Veículos com ar condicionado;
Veículos com menos de 10 anos de uso para as categorias de base;
Veículos com menos de 05 anos de uso para os profissionais;
Veículos com documentação em dia;
Veículos com seguro;
Viagens sem custo adicional de pedágios;
Viagens sem custo adicional de combustível;
Diária e alimentação para os motoristas em viagens com pernoite

Afirma ter capacidade de oferecer os serviços descritos: ( ) Sim ( ) Não

__________________________________
Representante Legal do Proponente

Anexo 2
Modelo de Proposta Comercial

Em atenção ao Edital Registro de Preços 001/2019, atendidas as
especificações do objeto previas no Anexo 1, vimos apresentar proposta de
valores pelos serviços abaixo descritos:

Trecho
Partida

Destino

Retorno

Tempo

Valores

Dias

Valores

1 Volta Redonda Rio de Janeiro Volta Redonda

1

2 Volta Redonda

Campos

Volta Redonda

1

3 Volta Redonda

Macaé

Volta Redonda

1

4 Volta Redonda

Cabo Frio

Volta Redonda

1

5 Volta Redonda

São Paulo

Volta Redonda

1

Volta Redonda, ____ de _______________ de ______

__________________________________
Nome da Empresa

___________________________________
Representante Legal da Empresa

