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Goiânia-GO, 03 de setembro de 2018. 

 

 

Proposta GCOM/139-2018 

 

 

AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 

REF. PROCESSO SEI Nº: 0001186-77.2018.6.07.8100. 

Ref.: Proposta PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018  

 

Prezados, 

 

 

 Apresentamos à V. Sas., proposta de transporte de cargas e encomendas, por via 

rodoviário, nacional. 

 

 Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida, e nos colocamos a disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Jean Carlos Pereira Neves 

Sócio Administrador 

JTGO TRANSPORTES 

(62) 9 8284-0069 
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Caro cliente, apresentamos nossa proposta para o transporte de cargas e encomendas 

expressas, por via rodoviário, nacional. 

 

Com unidades em Goiânia – GO, Teresina, PI, Salvador – BA, Brasília –DF, Fortaleza – CE, 

Recife – PE e Vitória - ES e representantes credenciados nos demais estados a JTGO 

TRANSPORTES é uma empresa especializada na prestação de serviço de transporte de cargas 

e encomendas por via Rodoviária e Aérea, com abrangência nacional. 

A JTGO TRANSPORTES tem como premissas a DIFERENCIAÇÃO, ENTREGA e 
LEGALIDADE. 

Disponibilizar serviços com valor agregado que permitam ao cliente identificar os diferenciais em 
relação ao mercado.  
 
Alguns dos nossos diferenciais: 
 

a) EDI (troca eletrônica de arquivos); 
b) Etapas da operação com carga e descarga via leitor; 
c) Comprovantes de Entrega Digitalizados; 
d) Solicitação de Coleta Online; 
e) Rastreamento Online. 
f) Entrega: Compromisso com a entrega dos serviços contratados, cumprido rigorosamente 

os níveis de serviços (SLA) e as condições especificadas entre as partes; 
g) Padronização da identidade visual da equipe com a utilização de uniformes; 
h) A legislação Tributária Brasileira estabelece diversas obrigações e responsabilidades 

para as empresas de médio e pequeno porte, como é o caso da JTGO TRANSPORTES. 
Em razão disso, a JTGO TRANSPORTES tem como premissa, a observância e o efetivo 
cumprimento de todas as regras tributárias, primando pela legalidade fiscal. 

i) Toda mercadoria transportada pela JTGO TRANSPORTES possui cobertura de seguros 
desde sua coleta no cliente de origem até a entrega final no cliente de destino. 

j) Somos licenciados pela ANVISA para transporte de produtos farmacêuticos, 
medicamentos, cosméticos e correlatos. 

 

Toda mercadoria transportada pela JTGO TRANSPORTES possui cobertura de seguros desde 

sua coleta no cliente de origem até a entrega final no cliente de destino. 

 

OBJETO: 

 

Prestação de serviços de transporte de materiais por meio de veículos de carga, com 
disponibilização de motoristas, carrinhos para carregamento e carregadores, com a finalidade de 
distribuição dos materiais referentes às Eleições Gerais de 2018. 
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VALORES: 

 

TOTAL 1º TURNO R$ 123.540,00 

TOTAL 2º TURNO R$ 123.540,00 

 

Total R$ 247.080,00 

 

Obs: Memoria de Calculo em anexo. 
 

 
Nos valores descritos estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
 
Essa proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa 

SLTI/MP n° 02, de 16 de setembro de 2009, e as informações são fornecidas com a finalidade 

exclusiva de descrever as soluções apresentadas pela JTGO TRANSPORTES. Estes dados 

não deverão, de forma alguma, ser utilizados para qualquer outra finalidade. 

 

Declaramos ainda a quem possa interessar que a JTGO TRANSPORTES, utiliza veículos de 
cargas que atendem à legislação ambiental quanto aos limites de emissão de poluentes, em 
observância aos critérios de sustentabilidade, conforme Artigo 3º da Lei nº 8666/93 e Resolução TSE 
nº 23.474/2016. 
 

 

Finalmente, agradecemos à atenção dispensada por V.Sa. e aproveitamos a oportunidade para 
colocar à sua disposição nosso Representante Comercial, em data e horário de sua 
conveniência para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da nossa proposta. 
 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 
 
 
Cordialmente, 

 
Jean Carlos Pereira Neves 

Sócio Administrador 

JTGO TRANSPORTES 

(62) 9 8284-0069 


