
 

 

ANEXO I - Termo de Referência 

ADC/10843/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP 
Gerência de Administração e Suprimentos– GAS 

Coordenação de Controle Patrimonial – CPAT 
Março de 2022 



 

 

ANEXO I        
        
Assinale os serviços oferecidos na tabela I e informe as tarifas aplicadas na tabela II: 

TABELA I       

I) Especificação do serviço 
Atendimento 
(Sim ou Não) 

Observação 

Transporte especializado em cargas de pequeno e médio porte?    

Atendimento capital e interior dos estados?    

Serviço de coleta e entrega porta a porta?    

Transporte com seguro para cobertura total do valor do bem declarado no documento fiscal?    

Múltiplas modalidades de transporte, tais como: rodoviário, aéreo, fluvial e multimodal, sendo 
transparente a RNP as subcontratações de trechos?    

Gerenciamento e rastreamento de cargas: 
Follow up do andamento do transporte da coleta até a entrega, com a confirmação final do 
nome e RG do recebedor no local de destino?    

Serviço especializado de carga e descarga, com disponibilidade de munck, plataforma ou 
empilhadeira, conforme a necessidade de cada tipo de material e recursos da origem e destino?    

Disponibiliza embalagem para o transporte de equipamentos, quando necessário?    

Na composição do valor do transporte, é destacado o valor da taxa de coleta/entrega, o valor 
do frete, o seguro e o serviço específico de carga e descarga?    

Qual o prazo máximo para executar as coletas após a aprovação da cotação? N/A   

Serviço administrativo de emissão das notas de transporte para acompanhamento do envio de 
equipamentos, móveis e afins, sob demanda, em todo território nacional, através do uso do 
certificado digital da RNP?   

Serviço administrativo direcionado a emissão de notas fiscais, através do uso do certificado 
digital da RNP?   

Serviços de apoio administrativo na liberação das remessas retidas nos postos fiscais de controle 
do ICMS das Secretarias Fazendárias Estaduais?   

Serviço de interface com operadores logísticos e correios?   

Serviços de handling in(recebimento e separação) e handling out(expedição) de produtos com 
identificação dos locais de entrega?   



 

 

  

TABELA II       

II) Estimativa de custo por operação Tarifa mínima Tarifa máxima Observação 

Taxa de coleta considerando capital e interior     

Taxa de entrega considerando capital e interior     

Carga e descarga de itens especiais que necessitem de munck, plataforma ou empilhadeira     

Valor por Km, se frete rodoviário     

Serviço administrativo de emissão das notas de transporte para acompanhamento do envio de 

equipamentos, móveis e afins, sob demanda, em todo território nacional, através do uso do 

certificado digital da RNP    

Serviço administrativo direcionado a emissão de notas fiscais, através do uso do certificado 
digital da RNP    

Serviços de handling in(recebimento e separação) e handling out(expedição) de produtos com 
identificação dos locais de entrega    

  Percentual (%)     

Taxa em percentual do seguro da carga sobre o valor declarado na NF - Equipamentos diversos      

Taxa em percentual do seguro da carga sobre o valor declarado na NF - Notebooks, tablets e 
smartphones      

 

 

 

 


