
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO                

CNPJ:

RUA JOSE OSELAME , 209

C.E.P.:

95.991.071/0001-00

88658-000 - Rio Rufino - SC

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2016 - PR

13/2016

13/2016

08/04/2016

11/04/2016

Folha:  1/2

Item

1 15120,000

Quantidade

KM

Unid

ITINERÁRIO Nº 1: SERRA DA GOIABEIRA/ 

Especificação

3,9800

Preço Unit. Máximo

60.177,6000

Total Preço Máximo

ESCOLA/ GARGANTILHO O trajeto é feito em 

estrada de cascalho, para trajetos em 

serras, conforme necessidade, para 

transporte de alunos  da rede municipal 

e estadual, sendo cada viagem ida e 

volta, nos turnos e horários 

estabelecidos pela Secretaria de 

Educação, o veiculo para o referido 

transporte devera ter capacidade mínima 

para 12 ( doze)  passageiros, além de 

todos os itens de segurança necessários, 

sendo que a contagem da quilometragem 

compreende o ponto de partida do 

primeiro aluno (determinado pela 

Secretaria Municipal de Educação) e o 

ponto de passagem do ônibus escolar, no 

trecho da localidade (determinado pela 

Secretaria Municipal de Educação), 

independente do local de saída do 

veículo que executara tais atividades. 

São estimados 84 km por dia,  sendo 

assim licitados 15.120 km para atender a 

necessidade até o fim do ano letivo de 

2016.

2 27360,000 KM ITINERÁRIO Nº 2  LINHA TAMANDUÁ / 3,8100 104.241,6000

ITOPAVA O trajeto é feito em estrada de 

cascalho, com trajeto em serra, conforme 

necessidade, para transporte de alunos  

da rede municipal e estadual, sendo cada 

viagem ida e volta, nos turnos e 

horários estabelecidos pela Secretaria 

de Educação, o veiculo para o referido 

transporte devera ter capacidade mínima 

para 15 (quinze) passageiros, além de 

todos os itens de segurança necessários, 

sendo que a contagem da quilometragem 

compreende o ponto de partida do 

primeiro aluno (determinado pela 

Secretaria Municipal de Educação) e o 

ponto de passagem do ônibus escolar, no 

trecho da localidade (determinado pela 

Secretaria Municipal de Educação), 

independente do local de saída do 

veículo que executara tais atividades. 

São estimados  152 km por dia,  sendo 



 Item Quantidade
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13/2016

13/2016

08/04/2016

11/04/2016

Folha:  2/2

assim licitados 27.360 km para atender a 

necessidade até o fim do ano letivo de 

2016

3 14040,000 KM  ITINERÁRIO Nº 3: LAGOA PRETA, RIO DO 3,2200 45.208,8000

TIGREO trajeto é feito em estrada de 

cascalho, sem trajetos em serras, 

conforme necessidade, para transporte de 

alunos  da rede municipal e estadual, 

sendo cada viagem ida e volta, nos 

turnos e horários estabelecidos pela 

Secretaria de Educação, o veiculo para o 

referido transporte devera ter 

capacidade mínima para 15  (quinze) 

passageiros, além de todos os itens de 

segurança necessários, sendo que a 

contagem da quilometragem compreende o 

ponto de partida do primeiro aluno 

(determinado pela Secretaria Municipal 

de Educação) e o ponto de passagem do 

ônibus escolar, no trecho da localidade 

(determinado pela Secretaria Municipal 

de Educação), independente do local de 

saída do veículo que executara tais 

atividades. São estimados 78 km por dia, 

 sendo assim licitados 14.040 km  para 

atender a necessidade até o fim do ano 

letivo de 2016.

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 209.628,0000


