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Ao 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Nesta 

 

 

Ref.: Coleta de Preço n.º 01/2021 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Estamos pela presente informando nossos preços para contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços contínuos de locação de veículo de representação, Utilitário, com fornecimento de combustível e 2 

(dois) motoristas executivos devidamente habilitados, para atender as necessidades da Administração do CGEE, em 

razão da demanda de serviços, como transporte de dirigentes, colaboradores, convidados, conselheiros e de pessoal 

em geral, assim como de documentos e pequenas cargas, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência, segue tabela abaixo. 
 

PERMANENTE 

Item 

(a) 

Descrição 

(b) 

Qtd. de veículos 

(c) 

Km mensal 

(d) 

Km anual 

(e) = (d*12) 

Valor Unitário do 

Km Rodado 

(f) 

Valor Mensal (g) = 

(d*f) 

01 

Veículo de representação 

utilitário com motorista 

executivo Veículo Chevrolet 

SPIN Zero KM 2021/2021 

(sete lugares)  

1 2.500 30.000 R$ 9,04 
R$ 

22.590,65 

 

  O Valor Total Mensal é de R$ 22.590,65 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco 

centavos), O Valor Total Global Anual é de R$ 271.087,80 (duzentos e setenta e um mil e oitenta e sete reais e 

oitenta centavos). 

 

Nos preços mencionados acima, estão incluídas além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas de 

produção e administração, tais como: despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 

securitários, mobilização, alocação e desmobilização, tributos, contribuições fiscais e/ou para fiscais, seguros, 

materiais, equipamentos, peças, remuneração da CONTRATADA e tudo o mais que for necessário e/ou venha a ser 

necessário para a completa e perfeita execução dos serviços. 

 

 Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Termo de Referencia, e que nossa 

convenção Coletiva de Trabalho é o SINDLOC/DF. 

 

 Informamos que o salário inicial de cada motorista é de R$ 1.785,15 (um mil e setecentos e oitenta e cinco 

reais e quinze centavos), o auxílio alimentação inicial de cada motorista é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) e o plano de saúde será Unimed Nacional (acomodação ambulatório), e os uniformes conforme exigido no 

TR. 

 

 O vale transporte será substituído pela liberação do veículo para o motorista se deslocar para sua 

residência, não contando a quilometragem prevista pela Contratante. 

 

Obs: O Veículo terá uma franquia mensal de 2.500 (dois mil e quinhentos) km, a quilometragem excedente 

a franquia, poderá ser cobrada por meio de nota fiscal à parte. 

 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias. 

 

 

 

 



INVESTCAR VEÍCULOS LTDA. 

 

 SCIA – Quadra 15 Conjunto 02 Lote 08 – CEP: 71.200-010 CNPJ: 01.615.224/0001-70 

 

 

Dados da empresa: 

Razão Social INVESTCAR VEÍCULOS LTDA. 

CNPJ (MF) nº: 01.615.224/0001-70 

Inscrição Estadual nº: 07.487.294/001-65 

Inscrição Municipal nº:  

Endereço: SCIA QUADRA 15 CONJ. 02 LOTE 08 – GUARÁ 

Telefone:  (61) 4141-2847 (61) 98242-0009 Fax: 3322-2929 

Cidade:  Brasília UF: DF 

Banco: Banco do Brasil Agência: 3478-9 Conta Corrente: 124974-6 

 

Dados do Representante para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato: 

Nome: JOSÉ MÁXIMO MACHADO DE OLIVEIRA   

CPF: 150.671.731-49 Cargo/Função: PROPRIETÁRIO 

Carteira de Identidade: 474466 Expedido por: SSP/DF 

Nacionalidade BRASILEIRO Estado Civil SOLTEIRO 

Endereço: SQS 407 BLOCO “S” APARTAMENTO 207 ASA SUL - DF 

Telefone: 98242-0008 Fac-simile: 3322-2929 

Endereço Eletrônico: comercialinvestcar@gmail.com  

 

 

Sem mais, nos colocamos a Vossa Disposição para maiores esclarecimentos, favor nos contactar nos 

telefones e e-mail abaixo relacionados: 

 

José Máximo – Diretor - (61) 98242-0008 – (61) 3322-2929 

Roney Alves – Reservas e Licitações - (61) 99865-0006 

Edimilson Lima – Gerente Administrativo – (61) 98242-0009 

e-mail: comercialinvestcar@gmail.com 
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