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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN LINHA 01 - 17 DE ABRIL - Linha saindo da casa da Julia
(aluna), núcleos 1,2,3 e 4, passando na casa do Pedro (ex
capataz da fazenda) encruzilhada Dom Daniel até a sede
da cidade nas Escolas Pingo de Gente, Escola Prof. Jany,
Casimiro de Abreu, Creche e Escola Estadual
transportando Aprox. 40 Alunos de segunda a sexta Feira,
com um total de (noventa e dois km ida e volta) 46kmx2=92
km, sendo veículo conforme resolução do CONTRAN.

708,4000 155.848,00220,000

2 UN LINHA 02 -  17 DE ABRIL - Saindo da Fazenda do s.r. Volni
Antunes até a encruzilhada antiga cancha do s.r. Osni
Antunes transportando 4 alunos total (doze quilômetros ida
e volta) 6x2=12 km de segunda a sexta feira, para
transbordo no ônibus (linha 1) que passará na estrada
Geral.

72,0000 15.840,00220,000

3 UN LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - Saindo da Casa do
Marcio Adamatti, passando pela comunidade de Rincão da
cachoeira, comunidade das motas até a sede do Município
em frente as escolas Municipal, Pingo de Gente, Escola
Prof. Jane Escola Casimiro de Abreu, Creche e escola
Estadual, com trecho total de (setenta km ida e volta)
35x2=70 km de segunda a sexta feira com aprox. 24 alunos
sentados sendo veículo conforme resolução do CONTRAN
(com monitor).

539,0000 118.580,00220,000

4 UN LINHA 04 - FITA CAMPO-BELENSE - passando pela
localidade da fita Campo-belense, Granja do japonês,
André Lerner, Osni Vieira Branco até a sede do município
em frente as escolas Municipais, Pingo de Gente, Escola
Prof. Jany, Escola Casimiro de Abreu, creche, Escola
Estadual, com trecho total de (sessenta quilômetros ida e
volta )30x2=60 km para transportar de segunda a seta feira
aprox. 13 alunos sentados sendo veículo conforme
resolução do CONTRAN com monitor

462,0000 101.640,00220,000

5 UN LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - Linha de Transporte
escolar passando pelas localidades de Atanásio Pereira,
Fazenda Marioli, Fazenda Elizeu Nery, Casa Roni, fazenda
São João da Boa vista, casa Mirico até a sede do município
em frente as Escolas Municipais Pingo de Gente, Escola
Prof. Jany,Casimiro de Abreu, Creche e Escola Estadual
com trecho total (quarenta e dois quilometro e oitocentos
metros) 21,4x2=42,8  km para transportar de segunda a
sexta feira aprox. 9 alunos sentados sendo veículo
conforme a resolução do CONTRAN.

329,5600 72.503,20220,000

6 UN LINHA 06 - LINHA DA ROSEIRA - Linha saindo da casa da
Janaina, passando por Selmo Lopes até a sede do
Município até a as escolas municipais Pingo de Gente,
Escola Prof. Jany, Casimiro de Abreu, creche e escola

237,1600 52.175,20220,000
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estadual com trecho total de (trinta quilômetros e oitocentos
metros ida e volta) 15,4x2 = 30,8 km para transportar de
segunda a sexta feira 9 alunos sentados sendo veículo
conforme resolução do cotran.

7 UN LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - Linha
saindo da Fazenda Pinheiros ralos passando pela
localidade de fazenda Pinheiro ralos, granja manfroi, até a
sede do município em frente as escolas municipais Pingo
de Gente, Escola Prof. Jany Casimiro de Abreu, creche e
escola estadual .com trecho total de (trinta e dois
quilômetros ida e volta )16x2=32 km para transportar de
segunda a sexta aprox. 4 alunos sentados conforme
resolução do CONTRAN.

192,0000 42.240,00220,000

8 UN LINHA 08 - DIVERCINO - Linha saindo do Divercino
passando no Sergio Amadeu até a escola Núcleo Della
Costa para transportar de segunda a quinta feira 2 alunos
para transbordo ônibus que irá para itinerante Monte Alegre
no turno Matutino trecho total de (oito quilômetros ida e
volta) 4x2=8 km sendo veículo conforme resolução
CONTRAN.

48,0000 8.448,00176,000

9 UN LINHA 09 - DIVERCINDO MULTISSERIADAS - Linha
saindo do Divercino passando no Sergio Amadeu até a
escola Núcleo Della Costa para transportar de segunda a
sexta feira aprox. 4 alunos no turno vespertino trecho total
de (oito quilômetros ida e volta) 4x2=8 km sendo veículo
conforme resolução contran

48,0000 10.560,00220,000

10 UN LINHA 10 - DONA BIDA - Saindo da Fazenda dona Bida,
passando pelo Marcos Nery, passando Fazenda Gateados
até a sede do Município nas escolas Municipais Pingo de
Gente, Escola Prof. Jany, Escola Casimiro de Abreu,
Creche e Escola Estadual transportando aprox. 4 crianças
sentadas trecho total (Sessenta e um e oitocentos metros.)
21,6x2=43,2. De segunda a sexta feira.

259,2000 57.024,00220,000

11 UN LINHA 11 - RODEO DA PEDRA - Saindo da Comunidade
de Rodeo da Pedra, passando pelo Osni Wolff, Fazenda
Dalpizzol até a sede do município trecho total de (cinquenta
e cinco quilômetros ida e volta)27,5x2=55 km até a sede do
Município nas escolas Municipais Pingo de Gente, Escola
Prof. Jany, Escola Casimiro de Abreu, Creche e Escola
Estadual de segunda a sexta feira, transportando aprox. 26
alunos sentados em veículo conforme a resolução do
CONTRAN (com monitor).

423,5000 93.170,00220,000

12 UN LINHA 12 - LECO - Linha saído da Casa do Alex (Adair
Tessaro) Fazenda Rincão, Fazenda Benetti, casa do
Lile,até a estrada até a encruzilhada Pinheiro Marcado com
transbordo para o ônibus escolar que vem do Lino Oliveiro
com trecho total de (quinze quilômetros ) para transportar
de segunda a sexta feira quatro alunos .

90,0000 19.800,00220,000

13 UN LINHA 13 - BARRA DO IMIGRANTE - Linha 13 Barra do
Imigrante -Linha saindo do s.r. Euclides Scott, passando na
casa do S.r. Altino, s.r. Antônio, casa do Alessandro, Barra
do Imigrante até a sede do município até as escolas
municipais, Pingo de Gente, bairro Lago Azul, bairro
sobradinho, creche, Escola estadual, com trecho total de
sessenta quilômetros 30x2=60 km, para transportar de
segunda a sexta feira 37 alunos sentados conforme a
resolução do contram com monitor

462,0000 101.640,00220,000

14 UN LINHA 14- GASPERIM - Linha saindo do s.r. Lori, passando
pelo Rogerio Figueiró, igreja santo Antônio com transbordo
para o ônibus escolar na encruzilhada da Barra do
Imigrante com trecho total de trinta e três quilômetros pra
transportar de segunda a sexta feira 4 alunos conforme
resolução do cotram

198,0000 43.560,00220,000

15 UN LINHA 15 - CAMPINA 1 - Linha saindo do Jose Paulo,
passando pela encruzilhada vista Alegre, dona Ana,
Madrugada até a antiga escola multisseriada da Campina

72,0000 15.840,00220,000
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para transbordo para o ônibus da itinerante com trecho total
de doze quilômetros ida e volta )6x2=12 km para
transportar aprox. 3 alunos sentados em veículo conforme
resolução do CONTRAN. De Segunda a sexta

16 UN LINHA 16 - AGENOR - Linha saindo da casa do Agenor
Moraes/Valdeli, Osni Varela próximo a casa do Alceu,
próximo a casa do Iraci, casa do Paulo, morro dos correias
até o Núcleo Della costa de segunda a sexta feira para
transportar 14 crianças no período vespertino com trecho
total de

295,6800 65.049,60220,000

17 UN LINHA 17 - SEBASTIÃO DO SALTO - Linha saindo do
Sebastião do Salto, passando pela casa da dona Clarinda,
casa do Devanir até a escola do Núcleo Della Costa
transportando 10 crianças   sentadas com um trecho total
de (vinte e dois quilômetros ida e volta) 11x2=22 de
segunda a sexta feira em veículo adequado conforme a
resolução do CONTRAN.

169,4000 37.268,00220,000

18 UN LINHA 18 - CARCAÇA - Linha saindo do Vinicius
Spiazzi(Carcaça), passando pelo  Zé Mario , Celio
Marques, Henrique Amaral, travessão, David Branco, até o
Núcleo Della Costa para transportar 4 de segunda a sexta
no período vespertino alunos sentados com um trecho total
de( sessenta quilômetros e duzentos metros )31,1x2=62,2

373,2000 82.104,00220,000

19 UN LINHA 19 - CARCAÇA 2 - Linha saindo do Vinicius Spiazzi
(Carcaça), passando pelo Celio Marques, Henrique Amaral,
, David Branco, até o Núcleo Della Costa para transbordo
para Itinerante Monte Alegre para transportar 2 alunos, de
segunda a sexta no período Matutino alunos sentados com
um trecho total de(cinquenta quilômetros e duzentos metros
)25,1x2=50,2

301,2000 66.264,00220,000

20 UN LINHA 20 - PINHEIRO MARCADO / MORRO DO CHAPÉU
- Saindo do Naninho, passando pelos bonecos,
encruzilhada Jaci Wolff, encruzilhada do nizinho Moises
Pereira, duas porteiras, Zé Gringo, até a sede do Município
em frente as escolas Municipais, Pingo de Gente, Prof.
Jany, Casimiro de Abreu, Creche e Escola estadual com
total (oitenta e três quilômetros ida e volta )41,5x2 =83 km
de segunda a sexta feira para transportar aprox. 20 alunos
sentados conforme resolução do CONTRAN com monitor.

639,1000 140.602,00220,000

21 UN LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI - Linha saindo da
Fazenda Manfredi, passando pela casa do Reni Camargo,
casa do Miguel, casa do Pequito, casa do Tura até a
encruzilhada do Nizinho para transbordo para o ônibus
escolar da linha 20, com trecho total de (vinte e quatro
quilômetros ida e volta )2x12 km, para transportar de
segunda a sexta feira 05 alunos sentados sendo veiculo
conforme a resolução do CONTRAN.

144,0000 31.680,00220,000

22 UN LINHA 22 - FELISBERTO - Linha saindo do Felisberto,
passando pelo Dé, Arnaldo, ego do Éter, Fazenda do
Fabinho, Jaison, Fazenda Zago, nenê Moraes, Carine,
Anderson Até a Escola Itinerante do Monte Alegre com
trecho total de (Sessenta e nove quilômetros ida e volta
)34,5x2=69km para transportar de segunda a sexta aprox.
09 crianças, sendo veículo conforme resolução do
CONTRANLinha saindo do Felisberto, passando pelo Dé,
Arnaldo, ego do Éter, Fazenda do Fabinho, Jaison,
Fazenda Zago, nenê Moraes, Carine, Anderson Até a
Escola Itinerante do Monte Alegre com trecho total de
(Sessenta e nove quilômetros ida e volta )34,5x2=69km
para transportar de segunda a sexta aprox. 09 crianças,
sendo veículo conforme resolução do CONTRAN

531,3000 116.886,00220,000

23 UN LINHA 23 - MORRO AGUDO - Linha saindo da Fazenda
Matos passando pelo Morro Agudo, casa do Dalmo, casa
do Enori picão ,casa do Prerinha,casa do Leopoldo
curuja,passando pela casa do Tobias até a sede do
Município em frente as escolas Pingo de Gente ,Prof.

534,3800 117.563,60220,000
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Abreu ,Creche Escola Estadual com trecho total de
sessenta e nove quilômetros e novecentos metros ida e
volta )34.7x2=69,4 para transportar de segunda e sexta
aprox. 20 alunos sentados em veiculo conforme a
resolução do CONTRAN com Monitor

24 UN LINHA 24 - LINHA JO - Saindo da Fazenda Machados,
passando por Joares, Leopoldo, Osni, Joao maria, Pedrão,
Clarinda, Marcos, até o núcleo Monte Alegre com um trecho
total de (quarenta e oito Quilômetros ida e volta )24x2=48
para transportar 04 alunos segunda a sexta Feira, com
veiculo adequado conforme resolução do CONTRAN.

288,0000 63.360,00220,000

25 UN LINHA 25 - MOTA 1 - Linha saindo da casa do Tide até a
escola Multisseriada Morro do chapéu no período
vespertino, trecho total (dezesseis quilômetros ida e volta
)8x2=16km de segunda a sexta. para transportar 2 alunos
em veiculo adequado segundo resolução do CONTRAN

96,0000 21.120,00220,000

26 UN LINHA 26 -  MOTA 2 - Linha saindo da casa do s.r. Tião,
passando pela encruzilhada do Juca Branco, estrada geral
que vai a localidade do morro do chapéu, transportando 1
aluno, com trecho total de (trinta e seis quilômetros ida e
volta )18x2=36 km. Segunda a sexta

216,0000 47.520,00220,000

27 UN LINHA 27 - AIRTON - Saindo da casa da Maqueli,
passando no Yuri(aluno), passando pela casa da Rita,
Fernanda, Vanderlei, Fazenda Baggio Sebastião, até o
Núcleo Della Costa para transportar 8 alunos sentados de
segunda a sexta feira com um trecho total de 22.8 x 2 =
45,6 km (quarenta e cinco ponto seis Km ida e volta)
veículo adequado conforme a resolução do CONTRAN

351,1200 77.246,40220,000

28 UN LINHA 28 - SOLEMA - Linha saindo da casa da Solema até
a Escola Itinerante de Monte Alegre para transportar um
aluno segunda, terça e quarta com trecho total de (quinze
quilômetros)7,5x2=15 km com veículo adequado conforme
resolução do CONTRAN.

90,0000 11.880,00132,000

29 UN LINHA 29 - CAMPINA 2 - Saindo da Casa do Belau,
passando pela encruzilhada Nelci, encruzilhada do Alceu,
alemão do cavaco, S.r. Antônio com trecho total de 7,6 x 2
= 15,2 (quinze ponto Km) de ida e volta para transportar 5
crianças) veículo adequado conforme a resolução do
CONTRAN até a multisseriada da Campina para transbordo
pra o ônibus da Itinerante que vai até o núcleo Monte
Alegre de segunda a sexta-feira

91,2000 20.064,00220,000

30 UN LINHA 30 - ANTÔNIO VALDECI ANDRADE (MORRO DO
CHAPÉU) - Linha saindo da casa do Sr Valdeci passando
Fazenda Manfredi, casa do Moises, casa do Adão,
passando na casa do Fabio ate a escola multisseriada
Morro do Chapéu, com trecho total de (quarenta
quilômetros ida e volta) 20 x 2 = 40 Km (quarenta
quilômetros) de ida e volta para transportar 5 crianças)
veículo adequado conforme a resolução do CONTRAN de
segunda a sexta

240,0000 52.800,00220,000

31 UN LINHA 31 - SOLEMA 2 - Linha saindo da casa da Solema
até a localidade de Monte Alegre, com transbordo para o
ônibus Transporte Machado com trecho total de 8 x 2 = 16
Km (dezesseis quilômetros) para transportar terça-feira e
quinta-feira 1 aluna da Escola Especial Cantinho do céu
(APAE), veículo adequado conforme a resolução do
CONTRAN

96,0000 16.896,00176,000

32 UN LINHA 32 - CAMPINA 3 - Linha saindo próximo ao Chico
Pinheiro casa da Margarete, Vista Alegre, Fazenda Cerro
Negro, estrada Geral, casa do Mitio até a multisseriada das
Campinas, com trecho total de 26 x 2 = 52Km (cinquenta e
dois Km), para transbordo para o ônibus da Itinerante do
Monte Alegre de segunda a sexta – feira 5 alunos sentados,
veículo adequado conforme a resolução do CONTRAN

312,0000 68.640,00220,000
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33 UN LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE - Linha saindo do SR
Casimiro passando pela casa do Adilson indo até a Escola
Della Costa de segunda-feira a quinta-feira para transbordo
para o ônibus da Escola Itinerante Monte Alegre 3 alunos
com total de 7 x 2 = 14 Km (quatorze quilômetros) veículo
adequado conforme a resolução do CONTRAN.

84,0000 18.480,00220,000

34 UN LINHA 34 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 1 - Linha saindo da
casa do Fernando, passando na Loana Trindade, Elenice
seguindo para Duas porteiras casa da Ana Marta, indo até
a Escola Cantinho do céu, de segunda-feira a sexta-feira,
para transportar 4 alunos período matutino no total de 43 x
2 = 86 km (oitenta e seis quilômetros) veículo adequado
conforme a resolução do CONTRAN.
OBS: As linhas dos alunos da APAE estão sujeitas a
alterações de dias, conforme o calendário escolar da APAE.

516,0000 113.520,00220,000

35 UN LINHA 35 - ITINERANTE - linha saindo Jaison (Chaves),
passando pela casa do Marcelo ate a casa do Leonel no
Chapadão, levando até Escola Itinerante Monte Alegre de
Segunda- feira a quinta-feira, no período matutino, 3 alunos
com total de 11 x 2 = 22Km (vinte dois quilômetros) veículo
adequado conforme a resolução do CONTRAN.

132,0000 23.232,00176,000

36 UN LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2 - Linha saindo da
casa do Leonel, passando pela casa do Jaison, Luiza, casa
do Gabriel, casa do Samuel, passando pela casa do Nilton
e casa do Jakson, transportando o total de 07 alunos
(alguns necessitam acompanhante) para APAE com um
total (cento e vinte e seis quilômetros ida e volta
)63x2=126km de segunda a sexta com veiculo adequado
conforme
OBS: As linhas dos alunos da APAE estão sujeitas a
alterações de dias, conforme o calendário escolar da APAE.

970,2000 213.444,00220,000

37 UN LINHA 37 - SEBASTIÃO - Linha saindo da casa do s.r.
Sebastião, passando pelo Ciro, estrada geral morro do
chapéu, até o Zé Gringo, para transbordo para o ônibus
(linha 20) com trecho total de (trinta e nove quilômetros ida
e volta )19,5x2=39km de segunda a sexta (matutino para
transportar 01 aluno sentado em veiculo adequado
conforme resolução do CONTRAN.

234,0000 51.480,00220,000

38 UN LINHA 38 - SEBASTIÃO MULTISSEREADA - Linha saindo
da casa do s.r. Sebastião, passando pelo Ciro até a Escola
Multisseriada do Morro do Chapéu, para transbordo para o
ônibus (linha 20) com trecho total de (trinta quilômetros ida
e volta )15x2=30km de segunda a sexta (vespertino  para
transportar 02 aluno sentado em veículo adequado
conforme resolução do CONTRAN.

180,0000 39.600,00220,000

39 UN LINHA 39 - VALDECIR - linha saindo do srº Valdecir
passando estrada geral moinho velho ,Lino Oliveira até a
escolinha Campina para transbordo para transportar 2
alunos para Escola Itinerante  Monte Alegre nos dias
segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, com
quilometragem total 13 x 2 = 26Km ( vinte e seis
quilômetros) sentados conforme resolução do cotram.

156,0000 34.320,00220,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 2.439.888,00


