
Prefeitura Municipal de Águia Branca
Estado do Espirito Santo

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000019/2019

ANEXO I

1 - Propomos a executar os serviços de transporte escolar,  conforme exigido no Edital referência, pelos preços
indicados, obedecendo as estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:
a) Observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto aos serviços objeto desta Licitação,
obedecendo ao Edital Pregão Presencial 019/2019, independente de transcrição.
b) O prazo de validade desta Proposta é de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte
a data fixada para apresentação dos envelopes.
2- Indicamos ____(MENCIONAR O TIPO DE GARANTIA)______como modalidade de garantia do contrato,
conforme artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

DECLARAÇÃO

1- Declaro que aceito todas as exigências e condições do Edital e de seus anexos e inteira submissão aos
preceitos legais em vigor, especialmente os da os da Lei 10.520/2002, Lei 8666/93 atualizada pela Lei 8883/94 e
Lei Complementar nº123/06 atualizada pela Lei Complementar 147/20147 e as cláusulas e condições do presente
Pregão Presencial;

2 - Declaro que os preços cotados incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos,
contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela execução dos
serviços.

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00003 3.915,000KM00000960

LINHA - 03 - MUNICIPAL. PERCURSO:
PROPRIEDADE DO SERGIO KALKE X
CORREGO SANTANA X EMEF PEDRA TORTA
E VICE VERSA
TURNO: VESPERTINO
KM/DIA: 27 KM
VEICULO COM CAPACIDADE ATE 15 ALUNOS
VALOR POR KM= 9,93

00004
14.790,00

0
KM00000961

LINHA - 04 - MUNICIPAL. PERCURSO:
CORREGO DO PARADO, SEGUINDO ATE A
PONTE DO PANCAS, FAZENDA DO SR. GIL
ALOCHIO X RODOVIA HENRIQUE SANTANA,
SEGUINDO PARA A EMEF PEDRA TORTA.
EMEF PEDRA TORTA X CORREGO BEIJA
FLOR E VICE-VERSA.
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO
KM/DIA: 102 KM
VEÍCULO COM CAPACIDADE ACIMA DE 23
ALUNOS
CUSTO POR KM 4,80

00005 11.455,00
0

KM00000962

LINHA - 05 - MUNICIPAL PERCURSO:
ITAUNINHAS, PROPRIEDADE DO SR. SIDINEI
X EMCA FAZ. LACERDA.
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO
KM/DIA: = 79/2 = 39,50 KM
VEICULO COM CAPACIDADE ATE 15 ALUNOS
VALOR POR KM= 4,64
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00006
12.180,00

0
KM00000963

LINHA - 06 - MUNICIPAL turnos: matutino e
vespertino
percurso: corrego do bambu, seguindo para
o corrego brejao, nova
era, propriedade da familia ribeiro,
retornando para a emca fazenda
lacerda e vice-versa.
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
km por dia: 84
custo por km = 6,18

00007
14.500,00

0
KM00000964

LINHA - 07 - MUNICIPAL TURNOS:
MATUTINO E VESPERTINO
PERCURSO: PALA, BONFIM, VITALINO,
SEGUINDO PARA A PROPRIEDADE DO SR.
JARBAS X EMCA FAZENDA LACERDA.
KM/DIA: 100 KM
VEICULO COM CAPACIDADE ACIMA DE 23
ALUNOS
VALOR POR KM = 5,60

00009 6.148,000KM00000966

LINHA - 09 - MUNICIPAL percurso:
propriedade do denilson nery x campo do
taquarussu x propriedade do brizola
(mangueira) x propriedade do joaquim branco
x emef corrego do cafe e vice e versa.
turnos: matutino e vespertino
km/dia: 42,4/2 = 21,20 km
veículo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 7,06

00010 5.945,000KM00000967

LINHA - 10 MUNICIPAL percurso: afluente do
corrego do cafe, assentamento rosa de
saron, propriedade do sr. jose franca,
retornando ao assentamento rosa de saron,
assentamento 16 de abril, seguindo para a
divisa do fuzari, emef corrego do cafe e
vice-versa.
turnos: matutino e vespertino
km/dia: = 41/2 = 20,5 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km = 7,65

00015
13.920,00

0
KM00000972

LINHA - 15 MUNICIPAL percurso:
assentamento 16 de abril x rodovia henrique
santana x
entrada do são joão x propriedade do edson
pontes x emca joão
quiuqui e vice-versa
turnos: matutino e vespertino
km/dia: 96/2 = 48 km
veiculo com capacidade acima 23 alunos
custo por km = 5,04

00016 6.913,600KM00000765

LINHA 01 - LINHA ESTADUAL. turno matutino
percurso: monte senir x boa vista, corrego
do cafe, wrublewsky x
eeefm professora ana maria carletti quiuqui e
vice-versa.
km/ dia: 46,4 km
veículo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km = 6,03
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00017 5.960,000KM00001907

LINHA 02 - LINHA ESTADUAL. turno matutino
percurso: corrego das pedras x corrego sao
jose x corrego das flores x fazenda
massucatti x eeefm professora  ana maria
carletti quiuqui e vice-versa.
km/ dia: 40 km
veículo com capacidade ate 15 alunos
custo por km = 5,23

00018 3.933,600KM00001908

LINHA 03 - LINHA COMPARTILHADA
percurso: ebenezer x corrego beija flor x
prop. dos moreira x prop. dos pizeta x divisa
com sao domingos x emef pedra torta e vice
versa.
km/ dia: 33 km
veículo com capacidade ate 23 alunos
turno matutino
custo por km = 9,57

00019 983,400KM00001908

LINHA 03 - LINHA COMPARTILHADA
percurso: ebenezer x corrego beija flor x
prop. dos moreira x prop. dos pizeta x divisa
com sao domingos x emef pedra torta e vice
versa.
km/ dia: 33 km
veículo com capacidade ate 23 alunos
turno matutino
custo por km = 9,57

00020 7.062,600KM00000768

LINHA 04 LINHA ESTADUAL turno matutino
corrego do bonfim, aguas claras, bambu x
eeefm professora ana maria carletti quiuqui e
vice-versa.
km/ dia: 47,4 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 6,37

00021 3.129,000KM00001350

LINHA 05 - COMPARTILHADA percurso:
corrego macuco indo ate a prop.  do sr. chico
gobbi, propriedade do bergasmachi x emef
pedra torta e vice e versa.
turnos: matutino
km/ dia: 24 km
veiculo com capacidade ate 23 alunos
custo por km = 12,32

00022 447,000KM00001350

LINHA 05 - COMPARTILHADA percurso:
corrego macuco indo ate a prop.  do sr. chico
gobbi, propriedade do bergasmachi x emef
pedra torta e vice e versa.
turnos: matutino
km/ dia: 24 km
veiculo com capacidade ate 23 alunos
custo por km = 12,32

00023 6.168,600KM00000770

LINHA 06  - LINHA ESTADUAL turno
matutino.
percurso:  tres pontoes, sao bento, corrego
do ouro, sao joao x fazenda do brizola x
eeefm professora  ana maria carletti quiuqui
e vice e vice e versa.
km/ dia: 41,4 km
veiculo com capacidade ate 08 alunos
custo por km: 5,39
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00008 8.700,000KM00000965

LINHA 08 - MUNICIPAL percurso:
propriedade do sr. montozo x barra do
sertao x taquarussu x emef corrego do cafe
e vice-versa. emef corrego do cafe, seguindo
ate a encruzilhada do sao joao, indo ate o
corrego santana (propriedade do breda) e
vice e versa.
turnos: matutino e vespertino
km/dia: 60/2 = 30 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km = 6,51

00026 4.559,400KM00000772

LINHA 08 ESTADUAL turno: matutino.
percurso: corrego do parado, seguindo ate
aponte do pancas x faz. do sr. gil alochio x
rod. henrique santana, propriedade dos
fontana x eeefm professora ana maria
carletti quiuqui e vice e vice e versa.
km/ dia: 30,6 km
veiculo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 7,36

00027 2.600,550KM00000908

LINHA 09 - LINHA COMPARTILHADA turno
matutino
percurso: propriedade do constancio vieira x
sao pedro x oncinha corrego da jabuticaba x
rod. henrique santana x eeefm professora
ana maria carletti quiuqui.
km dia: 37,4 km
veiculo com capacidade ate 23 alunos
custo por km: 8,67

00028 2.972,050KM00000908

LINHA 09 - LINHA COMPARTILHADA turno
matutino
percurso: propriedade do constancio vieira x
sao pedro x oncinha corrego da jabuticaba x
rod. henrique santana x eeefm professora
ana maria carletti quiuqui.
km dia: 37,4 km
veiculo com capacidade ate 23 alunos
custo por km: 8,67

00001
12.905,00

0
KM00000958

LINHA 1 MUNICIPAL. PERCURSO: EBENEZER
X CORREGO BEIJA FLOR, PROPRIEDADE
DOS MOREIRA, PROPRIEDADE DOS PIZETA,
DIVISA DE COM PANCAS, RETORNANDO A
EBENEZER X EMEF PEDRA TORTA E VICE
VERSA.
TURNO: VESPERTINO
KM/DIA: 89 KM
VEICULO COM CAPACIDADE ATE 15 ALUNOS
VALOR POR KM: R$ 4,27

00029 3.784,600KM00001351

LINHA 10 - LINHA ESTADUAL turno matutino
percurso: assentamento 16 de abril x
entrada pedreira pancieri x corrego do cafe x
eeefm professora ana maria carletti quiuqui e
vice-versa.
Km/dia: 25,4 km
Veiculo com capacidade ate 23 alunos
custo por km: 9,08
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00030 5.602,400KM00001352

LINHA 11 -  LINHA ESTADUAL Percurso:
estadio do real noroeste x entrada da
pedreira dos pancieri x corrego do cafe x
eeefm professora ana maria carletti quiuqui.
Turno: Matutino
Km/dia: 37,6 km
veículo com capacidade ate 25 alunos
Valor por km: 6,62

00011
14.210,00

0
KM00000968

LINHA 11 - MUNICIPAL percurso: afluente
corrego do cafe, propriedade do sr
adevilson,
propriedade do sr.darci lucas, propriedade do
sr montoso x emef
corrego do cafe x e vice e versa.
turnos: matutino e vespertino
km/dia: 98 km
veiculo com capacidade ate 15 alunos
valor por km = 4,05

00031 6.943,400KM00001973

LINHA 12 -  LINHA ESTADUAL percurso:
corrego itauninhas x aguas claras x corrego
do brejao x estrada de aguas claras x
propriedade do dolar x taquarussu x rosario
e vice-versa.
turnos: matutino
km/dia: 46,6 km
veiculo com capacidade ate 08 alunos
custo por km: 5,02

00012
11.890,00

0
KM00000969

LINHA 12 - MUNICIPAL percurso:
propriedade do sr joao franca x
assentamento rosa de
saron x propriedade do filho do joao do povo
x propriedade do ailton
corteletti x emef corrego do cafe x
propriedade do sr. gentil moro e
vice e versa.
turnos: matutino e vespertino
km/dia: = 82 km
veículo com capacidade ate 23 alunos
custo por km = 4,44

00013 9.280,000KM00000970

LINHA 13 - MUNICIPAL turno matutino
percurso: corrego sao jose passando pela
igreja catolica x corrego
das pedras x sao bento x emef catarina
rossini bruni e vice e versa
km/dia: 64 km
veiculo com capacidade ate 23 alunos
custo por km = 5,20

00032 3.059,470KM00001914

LINHA 13 LINHA COMPARTILHADA turno
matutino.
percurso: boa sorte x sao sebastiao x
propriedade da delma shultz x clube das
palmeiras x rod. henrique santana x emef
padre sergio banzza- eeefm professora ana
maria carletti quiuqui e vice-versa.
km/dia: 24,2 km.
veículo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 12,34
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00033 546,330KM00001914

LINHA 13 LINHA COMPARTILHADA turno
matutino.
percurso: boa sorte x sao sebastiao x
propriedade da delma shultz x clube das
palmeiras x rod. henrique santana x emef
padre sergio banzza- eeefm professora ana
maria carletti quiuqui e vice-versa.
km/dia: 24,2 km.
veículo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 12,34

00034 1.566,630KM00001354

LINHA 14 - LINHA COMPARTILHADA turno:
matutino
percurso: propriedade do sergio kalke x
corrego santana x emef pedra torta e vice e
versa.
km/dia: 18,4 km
veiculo com capacidade ate 15 alunos
valor por km: 14,71

00035 1.174,970KM00001354

LINHA 14 - LINHA COMPARTILHADA turno:
matutino
percurso: propriedade do sergio kalke x
corrego santana x emef pedra torta e vice e
versa.
km/dia: 18,4 km
veiculo com capacidade ate 15 alunos
valor por km: 14,71

00014
11.020,00

0KM00000971

LINHA 14 - MUNICIPAL percurso:
propriedade do potim x estrada principal x
propriedade
dos firmes (cantao), retornando a estrada
principal x propriedade do
paulo mariano x propriedade do joao juliao x
emca joao quiuqui e
vice-versa
turno: matutino
km/dia: 76/2 = 38 km
veiculo com capacidade acima 23 alunos
custo por km = 4,75

00036 7.330,800KM00001915

LINHA 15 LINHA ESTADUAL turno: matutino
percurso: sao sebastiao da barra seca x
assentamento 13 de maio x assentamento
tres pontoes x rancho alto x fazenda
martinelli x ceier e vice e versa.
km/dia: 49,2 kim.
veiculo com capacidade acima de 23 alunos.
custo por km: 6,47

00037 7.181,800KM00001916

LINHA 16 LINHA ESTADUAL turno matutino
percurso: associacao glazar x corrego sete x
rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice
e versa.
km/dia: 48,2 km
veiculo com capacidade ate 08 alunos alunos
custo por km 4,90

00038 2.066,130KM00001982

LINHA 17 - COMPARTILHADA turno: matutino
percurso: corrego das palmeiras, oncinha x
serra da brauna x onca x sao pedro x ceier x
barra da jabuticaba e vice versa.
km/dia 41,6 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 9,83
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00039 4.132,270KM00001982

LINHA 17 - COMPARTILHADA turno: matutino
percurso: corrego das palmeiras, oncinha x
serra da brauna x onca x sao pedro x ceier x
barra da jabuticaba e vice versa.
km/dia 41,6 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 9,83

00040 3.744,100KM00001987

LINHA 18 - COMPARTILHADA turno matutino
percurso: fazenda pupim x campo dos
barbosa x sao silvestre x sao jose x pedra do
trinta x ceier e vice versa
km/dia: 70 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 6,90

00041 6.685,900KM00001987

LINHA 18 - COMPARTILHADA turno matutino
percurso: fazenda pupim x campo dos
barbosa x sao silvestre x sao jose x pedra do
trinta x ceier e vice versa
km/dia: 70 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 6,90

00042 3.697,970KM00001991

LINHA 19 - COMPARTILHADA turno matutino
percurso: comunidade sao bento x tres
pontoes x rancho alto x fazenda martinelli x
ceier e vice versa.
km/dia: 46,4 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 9,08

00043 3.215,630KM00001991

LINHA 19 - COMPARTILHADA turno matutino
percurso: comunidade sao bento x tres
pontoes x rancho alto x fazenda martinelli x
ceier e vice versa.
km/dia: 46,4 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 9,08

00044
14.572,20

0
KM00001920

LINHA 20 LINHA ESTADUAL. turno: matutino
percurso: aguas claras x pala x bomfim x
taquarussu x rodovia corrego do cafe x aguia
branca (sede) x santa luzia x ceier e vice e
versa.
km/dia: 97,8 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 4,27

00045 7.360,600KM00000785

LINHA 21 LINHA ESTADUAL Percurso:
lavador de blocos x ebenezer x pedra torta x
comunidade aparecidinha x corrego da
jabuticaba x ceier e vice-versa.
Turno: Matutino
Km/dia: 49,4 km
veículo com capacidade acima de 23 alunos
Valor por km: 5,69

00046 3.725,000KM00000916

LINHA 22 -  LINHA ESTADUAL turno:
matutino
percurso: corrego das flores x massucatti x
aguia branca x santa luzia x ceier e
vice-versa
km/dia: 25 km
veiculo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 10,11
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00047
28.404,49

0
KM00001921

LINHA 23 LINHA COMPARTILHADA turno:
matutino
percurso: montes claros x pedra torta x
corrego da onca x barra da jabuticaba x sao
pedro x santa luzia x pestalozzi. sao pedro x
santa luzia x associacao pestalozzi de aguia
branca. (segunda a quinta feira)
km/dia 195,4 km
veiculo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 2,78

00048 710,110KM00001921

LINHA 23 LINHA COMPARTILHADA turno:
matutino
percurso: montes claros x pedra torta x
corrego da onca x barra da jabuticaba x sao
pedro x santa luzia x pestalozzi. sao pedro x
santa luzia x associacao pestalozzi de aguia
branca. (segunda a quinta feira)
km/dia 195,4 km
veiculo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 2,78

00049 3.084,300KM00001992

LINHA 24 - COMPARTILHADA turno: matutino
percurso: bairro joao paulo ii x centro x rua
preta (emef padre sergio banzza) x bairro
cristo rei x associacao pestalozzi de aguia
branca e vice e versa. (segunda a quinta
feira)
km dia: 27,6
veiculo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 9,53

00050 1.028,100KM00001992

LINHA 24 - COMPARTILHADA turno: matutino
percurso: bairro joao paulo ii x centro x rua
preta (emef padre sergio banzza) x bairro
cristo rei x associacao pestalozzi de aguia
branca e vice e versa. (segunda a quinta
feira)
km dia: 27,6
veiculo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 9,53

00051
16.008,80

0
KM00001993

LINHA 25 - COMPARTILHADA percurso:
corrego do berlim x pestalozzi. aguas claras x
nova era x sao sebastiao x taquarussu x
assentamento 16 de abril. aguas claras x
nova era x sao sebastiao x taquarussu x
assentamento 16 de abril (segunda a quinta
feira)
km/dia: 184,8
veiculo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 3,72

00052
11.526,40

0
KM00001993

LINHA 25 - COMPARTILHADA percurso:
corrego do berlim x pestalozzi. aguas claras x
nova era x sao sebastiao x taquarussu x
assentamento 16 de abril. aguas claras x
nova era x sao sebastiao x taquarussu x
assentamento 16 de abril (segunda a quinta
feira)
km/dia: 184,8
veiculo com capacidade ate 15 alunos
custo por km: 3,72
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00024 3.314,420KM00001911

LINHA 7 - LINHA COMPARTILHADA matutino.
percurso: propriedade do pioli (vargem
alegre) massucatti x corrego delta
aparecidinha x eeefm professora ana maria
carletti quiuqui e vice e versa.
km/dia: 36,4 km
veículo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 9,28

00025 2.109,180KM00001911

LINHA 7 - LINHA COMPARTILHADA matutino.
percurso: propriedade do pioli (vargem
alegre) massucatti x corrego delta
aparecidinha x eeefm professora ana maria
carletti quiuqui e vice e versa.
km/dia: 36,4 km
veículo com capacidade acima de 23 alunos
custo por km: 9,28

00002 7.250,000KM00000959

LINHA- 2 - MUNICIPAL PERCURSO:
CORREGO MACUCO, INDO ATE A
PROPRIEDADE DO SR. CHICO GOBBI X
PROPRIEDADE DO BERGAMASCHI X EMEF
PEDRA TORTA E VICE-VERSA
TURNO: VESPERTINO
KM/DIA: = 50 KM
VEICULO COM CAPACIDADE ATE 15 ALUNOS
CUSTO POR KM= 6,21

Total Geral:
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