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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200137 
 
Processo nº SRP nº 9/2019-031 SEMED 
 
Pregão Eletrônico: nº 031/2019  

 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação 
 
UASG: 456127 
 
Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP 
n.º 031/2019 SEMED.  
 
No dia 25 de Agosto de 2020, o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da Secretaria  Municipal de 

Educação, Gestora do Fundo Municipal de Educação, situado na Tv. Marcionilo Alves, s/n – Centro - CEP: 

68.780-000 – Vigia de Nazaré-PA, inscrito no n.º CNPJ.: 29.517.467/0001-95, representada pelo Sr. 

Ruivaldo da Silva Siqueira, Secretário Municipal de Educação, e de outro lado a empresa COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES DE VIGIA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 25.134.584/0001-19, nos termos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 

de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 031/2019 PMVN, RESOLVE registrar 

os preços ofertados visando REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE 

ESTADUAL DA ÁREA URBANA E RURAL, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS 

DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, conforme quadro a seguir:  

 
LOTE ÚNICO 

 

Item Descrição do Item 

Quantidade 
Valor 

Unitário 
R$ 

Órgão 
Gerenciador 

e Órgãos 
Participantes 

Total 
Registrado 
e Limite por 
adesão Por 

Entidade 
Não 

Participante 

Limite 
decorrente 

de 
adesões 

 

1 

VEÍCULO tipo ônibus com capacidade mínima 

para 50 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 10 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

26.400 13.200 52.800 3,54 
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destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: ATUGUE/CUMARU 

PENHALONGUINHA/ 

MERAPONGA   

LOCALIDADE: PENHALONGA 

 

2 

VEÍCULO tipo ônibus, com capacidade mínima 

para 50 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 10 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO BAIACU/QUAXINDUBA/ 

BAIXINHA  

LOCALIDADE: SANTA ROSA 

 

26.400 13.200 52.800 3,54 

3 

VEÍCULO tipo ônibus, com capacidade mínima 

para 50 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 10 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: MERATAUA/ RIO BRANCO 

LOCALIDADE: SANTA ROSA. 

 

29.040 14.520 58.080 3,54 

4 

VEÍCULO tipo ônibus, com capacidade mínima 

para 50 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 10 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: MARABITANA/SERINGA/KM 

43/PORTO DO MEIO/ TAPARI (MANHÃ), 

MARABITANA/ SERINGA/ TAPARI (TARDE), 

MARABITANA/SERINGA/TAPARI (NOITE).  

LOCALIDADE: SANTA ROSA. 

 

29.040 14.520 58.080 3,54 

5 

VEÍCULO tipo VAN, com capacidade mínima 

para 17 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 08 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

13.200 6.600 26.400 3,54 
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preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: SANTA MARIA/ÁGUA 

CLARA/VALE DA BENÇÃO  

LOCALIDADE: SANTA ROSA. 

 

6 

VEÍCULO tipo ônibus, com capacidade mínima 

para 50 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 10 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: ITEREUA/ÁGUA 

DOCE/PEREIRA/CABECEIRA DO 

PEREIRA/JUÇARATEUA 

LOCALIDADE: PORTO SALVO 

 

39.600 19.800 79.200 3,54 

7 

VEÍCULO tipo ÔNIBUS, com capacidade 

mínima para 50 passageiros sentados, na cor 

branca, com fabricação máxima de 10 anos, 

seguro obrigatório, incluindo condutor habilitado 

na categoria compatível com o veículo, 

manutenção preventiva e corretiva incluindo 

todos os insumos, destinados ao transporte escolar 

(demais especificidades estão constantes no termo 

de referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: MACAPAZINHO/ MACAPÁ/ 

SANTA LUZIA/ BOA VISTA/ BOM JARDIM 

DA BARRETA 

LOCALIDADE: ATATEUA DA BARRETA 

 

21.120 10.560 42.240 3,53 

8 

VEÍCULO tipo VAN, com capacidade mínima 

para 17 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 08 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: MACAPAZINHO/ ANAUERA 

LOCALIDADE: ITAPUA 

 

13.200 6.600 26.400 3,56 

9 

VEÍCULO tipo ÔNIBUS, com capacidade 

mínima para 50 passageiros sentados, na cor 

branca, com fabricação máxima de 10 anos, 

seguro obrigatório, incluindo condutor habilitado 

na categoria compatível com o veículo, 

26.400 13.200 52.800 3,54 
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manutenção preventiva e corretiva incluindo 

todos os insumos, destinados ao transporte escolar 

(demais especificidades estão constantes no termo 

de referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: ITAPUA/ ANAUERA/ SÃO 

CRISTOVÃO/ SIQUEIRA/ AMPARO 

LOCALIDADE: VIGIA  

10 

VEÍCULO tipo ÔNIBUS, com capacidade 

mínima para 50 passageiros sentados, na cor 

branca, com fabricação máxima de 10 anos, 

seguro obrigatório, incluindo condutor habilitado 

na categoria compatível com o veículo, 

manutenção preventiva e corretiva incluindo 

todos os insumos, destinados ao transporte escolar 

(demais especificidades estão constantes no termo 

de referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: CURUÇAZINHO/COCAL/ 

GUARIMÃ/SIQUEIRA/AMPARO 

LOCALIDADE: VIGIA  

 

39.600 19.800 79.200 3,54 

11 

VEÍCULO tipo MICRO ÔNIBUS, com 

capacidade mínima para 30 passageiros sentados, 

na cor branca, com fabricação máxima de 08 anos, 

seguro obrigatório, incluindo condutor habilitado 

na categoria compatível com o veículo, 

manutenção preventiva e corretiva incluindo 

todos os insumos, destinados ao transporte escolar 

(demais especificidades estão constantes no termo 

de referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: PARAÍSO/ KM 32 /KM 35 / 

SANTA ROSA/ KM 43 

LOCALIDADE: ESCOLA TECNOLÓGICA  

22.000 11.000 44.000 3,54 

12 

VEÍCULO tipo VAN, com capacidade mínima 

para 17 passageiros sentados, na cor branca, com 

fabricação máxima de 08 anos, seguro 

obrigatório, incluindo condutor habilitado na 

categoria compatível com o veículo, manutenção 

preventiva e corretiva incluindo todos os insumos, 

destinados ao transporte escolar (demais 

especificidades estão constantes no termo de 

referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: TUJUÍ/ CACHOEIRA/ SÃO 

CRISTOVÃO 

LOCALIDADE: VIGIA  

13.200 6.600 26.400 3,58 

13 

VEÍCULO tipo ÔNIBUS, com capacidade 

mínima para 50 passageiros sentados, na cor 

branca, com fabricação máxima de 10 anos, 

seguro obrigatório, incluindo condutor habilitado 

na categoria compatível com o veículo, 

manutenção preventiva e corretiva incluindo 

todos os insumos, destinados ao transporte escolar 

(demais especificidades estão constantes no termo 

de referência anexo a esta solicitação). 

29.040 14.520 58.080 3,54 
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ITINERÁRIO: ITAPORANGA/ AÇAÍ 

GRANDE/ ACAPU/ SÃO CRISTOVÃO/ 

SIQUEIRA/ AMPARO/ TUJAL 

LOCALIDADE: VIGIA  

 

14 

VEÍCULO tipo ÔNIBUS, com capacidade 

mínima para 50 passageiros sentados, na cor 

branca, com fabricação máxima de 10 anos, 

seguro obrigatório, incluindo condutor habilitado 

na categoria compatível com o veículo, 

manutenção preventiva e corretiva incluindo 

todos os insumos, destinados ao transporte escolar 

(demais especificidades estão constantes no termo 

de referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: BARRETA/ SÃO CRISTOVÃO/ 

SIQUEIRA/ AMPARO 

LOCALIDADE: VIGIA  

 

29.040 14.520 58.080 3,54 

15 

VEÍCULO tipo ÔNIBUS, com capacidade 

mínima para 50 passageiros sentados, na cor 

branca, com fabricação máxima de 10 anos, 

seguro obrigatório, incluindo condutor habilitado 

na categoria compatível com o veículo, 

manutenção preventiva e corretiva incluindo 

todos os insumos, destinados ao transporte escolar 

(demais especificidades estão constantes no termo 

de referência anexo a esta solicitação). 

ITINERÁRIO: MARACAJÁ/ RIOZINHO 

(MANHÃ) 

CAMUTA/MARACAJÁ/ KM 43/ RIO GRANDE 

(TARDE) 

MARACAJÁ/RIOZINHO (NOITE) 

LOCALIDADES: VIGIA/ SANTA ROSA/ VIGIA  

 

28.600 14.300 57.200 3,54 

 
Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante do sistema 
COMPRASNET – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br, contendo o registro 
das licitantes que aceitaram cotar os serviços acima pelos preços ora registrados, porventura tenham 
havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, com a redação dada 
pelo Decreto nº 8.250/2014.  
 
Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços Órgãos ou Entidades não participantes que por ventura 
se interessarem na adesão desta, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador respeitando no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/13 
e demais legislações relativas a Sistema de Registro de Preços. 
 
Será vedada a possibilidade de adesão separada de itens para os quais a licitante vencedora não 
apresentou o menor preço.  
 
 
 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data 
da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.  
 
As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 031/2019 SEMED, integram 
esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria 
Municipal de Educação e do prestador beneficiário.  
 
 

VIGIA DE NAZARÉ-PA, 25 de Agosto de 2020. 
 
 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
C.N.P.J.  nº  29.517.467/0001-95 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA 

C.N.P.J. nº 25.134.584/0001-19 

CONTRATADO 

 
 

TESTEMUNHAS: 
1. __________________________________ 
CPF Nº 
 
2. __________________________________ 
CPF Nº 
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ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20200137 

 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VIGIA DE NAZARÉ  e a Empresa 

cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2019-031SEMED. 
 

LOTE ÚNICO 
  

Empresa: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA; C.N.P.J. nº 25.134.584/0001-19, estabelecida à 

TRAV.GENERALÍSSIMO DEODORO, Nº1058,VILA NOVA, Vigia  de  Nazaré  PA,  (91)  99192-5279,  

representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  JUDSON  RAIOL  PALHETA,  C.P.F. nº738.558.982-00, R.G. 

nº 271317 PC AP.                                                                                            

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00001  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSP.ESCOLAR (ATUGUE/CUM  QUILÔMETRO       26,400.00             3,540        93.456,00 

        ARU/PENHAL./MERAPONGA                              

        VEÍCULO tipo ônibus   com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        ATUGUE/CUMARU/PENHALONGUINHA/MERAPONGA LOCALIDADE:      

         PENHALONGA QUANTIDADE: 120  KM/DIA  X 22 DIAS/MÊS X 10 

        MESES/ANO = 26.400   

                                    

 00002  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (BAIACU  QUILÔMETRO       26,400.00             3,540        93.456,00 

        /QUAXINDUBA/BAIXINHA)                              

        VEÍCULO tipo ônibus,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a    esta   solicitação).   ITINERÁRIO 

        BAIACU/QUAXINDUBA/BAIXINHA LOCALIDADE: SANTA       ROSA 

        QUANTIDADE: 120 KM/DIA  X  22 DIAS/MÊS X 10 MESES/ANO = 

        26.400  

                                                 

 00003  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (MERATA  QUILÔMETRO       29,040.00             3,540       102.801,60 

        UA/RIO BRANCO)                                     

        VEÍCULO tipo ônibus,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        MERATAUA/ RIO BRANCO     LOCALIDADE:     SANTA    ROSA. 

        QUANTIDADE: 132KM/DIA X  22  DIAS/MÊS  X  10 MESES/ANO= 

        29.040  

                                                 

 00004  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (MARAB.  QUILÔMETRO       29,040.00             3,540       102.801,60 

        /SERINGA/PORTO/KM 43)                              

        VEÍCULO tipo ônibus,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        MARABITANA/SERINGA/PORTO DO MEIO/KM  43/TAPARI (MANHÃ), 

        MARABITANA/SERINGA/TAPARI (TARDE),                      

         MARABITANA/SERINGA/TAPARI (NOITE). LOCALIDADE:   SANTA 

        ROSA. QUANTIDADE: 132   KM/DIA   X  22  DIAS/MÊS  X  10 

        MESES/ANO = 29.040.  

                                    

 00005  VEÍCULO (TIPO VAN) P/TRANSPORTE ESCOLAR (SANTA MAR  QUILÔMETRO       13,200.00             3,540        46.728,00 
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        IA/ÁGUA CLARA/VALE DA BENÇÃO)                      

        VEÍCULO tipo VAN,   com   capacidade   mínima  para  17 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 08   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a esta solicitação). ITINERÁRIO: SANTA 

        MARIA/ÁGUA CLARA/VALE DA BENÇÃO LOCALIDADE: SANTA ROSA. 

        QUANTIDADE: 60 KM/DIA  X  22  DIAS/MÊS X 10 MESES/ANO = 

        13.200  

                                                 

 00006  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (ITEREU  QUILÔMETRO       39,600.00             3,540       140.184,00 

        A/ÁGUA DOCE/PEREIRA/CABEC.)                        

        VEÍCULO tipo ônibus,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        ITEREUA/ÁGUA DOCE/PEREIRA/CABECEIRA DO                  

        PEREIRA/JUÇARATEUA LOCALIDADE: PORTO  SALVO QUANTIDADE: 

        180 KM/DIA X 22 DIAS/MÊS X 10 MESES/ANO = 39.600  

       

 00007  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (MACAPA  QUILÔMETRO       21,120.00             3,530        74.553,60 

        ZINHO/MACAPÁ/SANTA LUZIA)                          

        VEÍCULO tipo ÔNIBUS,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        MACAPAZINHO/ MACAPÁ/ SANTA LUZIA/ BOA VISTA/ BOM JARDIM 

        DA BARRETA LOCALIDADE:  ATATEUA  DA BARRETA QUANTIDADE: 

        96 KM/DIA X 22 DIAS/MÊS X 10 MESES/ANO = 21.120.  

       

 00008  VEÍCULO (TIPO VAN) P/TRANSPORTE ESCOLAR (MACAPAZIN  QUILÔMETRO       13,200.00             3,560        46.992,00 

        HO/ANAUERA)                                        

        VEÍCULO tipo VAN,   com   capacidade   mínima  para  17 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 08   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        MACAPAZINHO/ ANAUERA LOCALIDADE:   ITAPUA   QUANTIDADE: 

        60KM/DIA X 22 DIAS/MÊS X 10 MESES/ANO = 13.200    

       

 00009  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (ITAPUA  QUILÔMETRO       26,400.00             3,540        93.456,00 

        /ANAUERA/SÃO CRISTOVÃO)                            

        VEÍCULO tipo ÔNIBUS,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        ITAPUA/ ANAUERA/ SÃO    CRISTOVÃO/   SIQUEIRA/   AMPARO 

        LOCALIDADE: VIGIA QUANTIDADE:  120 KM/DIA X 22 DIAS/MÊS 

        X 10 MESES/ANO = 26.400    

                              

 00010  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (CURUÇA  QUILÔMETRO       39,600.00             3,540       140.184,00 

        ZINHO/COCAL/GUARIMÃ)                               

        VEÍCULO tipo ÔNIBUS,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a          esta          solicitação). 
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        ITINERÁRIO:CURUÇAZINHO/COCAL/GUARIMÃ/SIQUEIRA/AMPARO    

         LOCALIDADE: VIGIA QUANTIDADE: 180 KM/DIA X 22 DIAS/MÊS 

        X 10 MESES/ANO = 39.600   

                               

 00011  VEÍCULO (TIPO MICRO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (  QUILÔMETRO       22,000.00             3,540        77.880,00 

        PARAÍSO/KM 32/KM 35)                               

        VEÍCULO tipo MICRO  ÔNIBUS,  com capacidade mínima para 

        50 passageiros sentados,  na cor branca, com fabricação 

        máxima de 08   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        PARAÍSO/ KM 32  /KM  35 / SANTA ROSA/ KM 43 LOCALIDADE: 

        ESCOLA TECNOLÓGICA QUANTIDADE: 100 KM/DIA X 22 DIAS/MÊS 

        X 10 MESES/ANO = 22.000  

                                

 00012  VEÍCULO (TIPO VAN) P/TRANSPORTE ESCOLAR (TUJUÍ/CAC  QUILÔMETRO       13,200.00             3,580        47.256,00 

        HOEIRA/SÃO CRISTOVÃO)                              

        VEÍCULO tipo VAN,   com   capacidade   mínima  para  17 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 08   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        TUJUÍ/ CACHOEIRA/ SÃO   CRISTOVÃO   LOCALIDADE:   VIGIA 

        QUANTIDADE: 60KM/DIA X 22DIAS/MÊS X 10MESES = 13.200  

   

 00013  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (ITAPOR  QUILÔMETRO       29,040.00             3,540       102.801,60 

        ANGA/AÇAÍ GRANDE/ACAPU)                            

        VEÍCULO tipo ÔNIBUS,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        ITAPORANGA/ AÇAÍ GRANDE/    ACAPU/    SÃO    CRISTOVÃO/ 

        SIQUEIRA/ AMPARO/ TUJAL  LOCALIDADE:  VIGIA QUANTIDADE: 

        132KM/DIA X 22DIAS/MÊS X 10MESES = 29.040   

             

 00014  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (BARRET  QUILÔMETRO       29,040.00             3,540       102.801,60 

        A/SÃO CRISTOVÃO/SIQ.)                              

        VEÍCULO tipo ÔNIBUS,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        BARRETA/ SÃO CRISTOVÃO/  SIQUEIRA/  AMPARO  LOCALIDADE: 

        VIGIA QUANTIDADE: 132KM/DIA  X  22DIAS/MÊS  X 10MESES = 

        29.040  

                                                 

 00015  VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS) P/TRANSPORTE ESCOLAR (MARACA  QUILÔMETRO       28,600.00             3,540       101.244,00 

        JÁ/CAMUTÁ/RIOZINHO)                                

        VEÍCULO tipo ÔNIBUS,  com  capacidade  mínima  para  50 

        passageiros sentados, na  cor  branca,  com  fabricação 

        máxima de 10   anos,   seguro   obrigatório,  incluindo 

        condutor habilitado na   categoria   compatível  com  o 

        veículo, manutenção preventiva  e  corretiva  incluindo 

        todos os insumos,   destinados  ao  transporte  escolar 

        (demais especificidades estão  constantes  no  termo de 

        referência anexo a   esta   solicitação).   ITINERÁRIO: 

        MARACAJÁ/ RIOZINHO (MANHÃ)  CAMUTA/MARACAJÁ/ KM 43/ RIO 

        GRANDE (TARDE) MARACAJÁ/RIOZINHO  (NOITE)  LOCALIDADES: 

        VIGIA/ SANTA ROSA/   VIGIA   QUANTIDADE:   130KM/DIA  X 

        22DIAS/MÊS X 10MESES = 28.600                           

                                                                                           

VALOR TOTAL R$      1.366.596,00 
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