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ROTEIRO

Item Descrição Tipo de Via
Tipo

veículo

Identificação dos
veículos

Km/

Dia

Valor/Km Diária

N<>de

dias

Letivos

VALOR TOTAL MOTORISTA

ROTA Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infôntil. Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e
volta.Trajeto com saída às 06h00mln da Sede do município de São
Desidério, se dirigindo para a Fazenda Almeida. Na seqüência, retoma
para a Sede do município, passando pelo os povoados de Riachinho,
Ribeirão e Fazenda Ipê. este último na divisa de São Desidério com
Barreiras e Vila Angico, com chegada às 07h20min. Ao final do tumo
matutino, às IlhSSmin, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No
turno vespertino, percorre o mesmo trajeto até a sede do município, com
chegada ás 12h50min e retomando pelo mesmo percurso ao final do
tumo. por volta das 17h30min.

Pavimentaçã
o asfáltica de

103 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa HCF - 0D62,
cor vennelha, ano

2006 e

marca/modelo

VW/ Masca

Granvia EODO.

103 R$ 5,20 R$ 535,60 18 R$ 9.640,80
Leonardo

Lamartinne da

Silva Preira

ROTA 02 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Munidpal e Estadual, no percurso de ida e volta.

Trajeto com salda ás OShOOmin da Sede do município de São Desidério,
se dirigindo para o povoado Morrâo de Cima. Na seqüência retoma
passando pelo os povoados de Morrão, Riachinho e Ribeirão e Fazenda
Ipê, este último na divisa de São Desidério com Barreiras em direção à
escola do povoado de Angico com chegada às 07h25min. Ao final do
tumo matutino ás 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. E
retoma novamente no tumo vespertino percorrendo o mesmo percurso
passando na Vila Angico até a Sede do município, com chegada às
12h50min e retomando pelo o mesmo percurso ao final do tumo, por
volta das 17h30min, até o povoado de Ribeirão no trevo do povoado de
Roçado Velho.

Pavimentaçã
o asfáltica de

92 km. Não

pavimentada
10 km

ônibus

Veiculo tipo ônibus
de placa NTJ -
3169, cor branca,
ano 2010 e

marca/modelo

Marcopolo/Volare
V8 0N

102 R$ 5,20 R$ 530,40 17 R$ 9.016,80

Maycon Antônio
Pereira de

Menezes

oort8&N»32W20:7
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ROTA 03 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às Iltil5min da Sede do município de São Desidérío,
se dirigindo para o povoado Morrão de Cima, em seguida retoma
pasando no povoado de Morrão, Riachintio, Rit>eírão e Angico em
direção às escolas da sede do município, com ctiegada às 12ti50min.
Ao final do turno vespertino, por volta das I7ti30min, retoma ao
povoado de Morrão de Cima, percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

68 km. Não

pavimentada
10 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa KWF-1163,
cor branca, ano

2006 e

marca/modelo

VW/ Masca

Granmidi 0.

78 R$ 5,20 R$405,60 18 R$7.300,80
Fledson Pereira

de Menezes
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ROTA 05 • Ref. Prestação de sen/icos no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio
da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às HfiOOmin tioras do povoado de Palmeiral, se dirigindo para o
povoado de Julião, em seguida retoma ao povoado de Palmeiral, e faz o
percurso em direção as escolas da sede do município com ctiegada às
12ti50min. Ao final do tumo vespertino por volta das 17li30min, retoma,
percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

23 km. Não

pavimentada
78 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa GVQ - 3713,
cor verde, ano

2005 e

marca/modelo M.

Benz/ Masca

Granvia 0.

101 R$ 5,30 R$ 535,30 17 R$ 9.100,10
José Carlos

Ferreira dos

Anjos

6

ROTA 06 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda ás OShOOmin do povoado de Palmeiral, se dirigindo
para os povoados de Julião, Manoel de Souza, Palmeiral de Cima e
Coqueirinho, retoma para o povoado de Palmeiral, com chegada às
07h20min. Ao final do tumo matutino, às 11h30min, retoma percorrendo
0 mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto até o
povoado de Palmeiral, com chegada ás 12h30min com os alunos que
estudam na Sede e retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo,
por volta das 18h00min.

Não tem

pavimentaçã
0 asfáltica de

102 km.

Vam ou

similares

Veiculo vam ou

similares de placa
JJI - 2606, cor

branca, ano 2011

e marca/modelo

VW/ Kombi.

102 R$4,go R$499,80 17,5 R$ 8.746,50
Jailton Jesus

dos Santos
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ROTA 07 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às 11h40min do povoado de Capim Branco se
dirigindo para o povoado de Boa Vista, em seguida retoma fazendo o
itinerário pelo povoado de Manoel Lopes, Capim Branco, fazenda Zupa
e fazenda Central até a sede, em direção as escolas da Sede, com
chegada às 12h50min. Retornando ao final do turno vespertino, por
volta das17h30min, percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

0 asfáltica de

23 km. Não

pavimentada
69 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa JQZ -1927,
cor branca, ano

2005 e

marca/modelo M.

Benz/ Induscar

Apache.

92 R$ 5,30 R$487,60 17 R$ 8.289,20
Ribamar

Rodrigues da
Silva
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ROTA 08 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e
volta.Trajeto com salda às 06h20min do povoado de Curral Novo, se
dirigindo para o povoado de Beleza da Serra 1, em seguida passando no
povoado de Beleza da Serra II, localidade Baixa da Canoa e Sitio
Copaiba em direção as escolas da sede do município, com chegada às
07h20min. Retomando ao final do tumo matutino por volta das
11h55min, percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

0 asfáltica de

10 km. Não

pavimentada
52 km

Vam ou

similares

Veiculo Vam ou

similares de placa
JGH-5017, cor

branca, ano 2003

e marca/modelo

l/M Benz 311 CDI

Sprinterm.

62 R$5,00 R$ 310,00 18

J),

R$ 5.580,00
Geovaldo José

Braz
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ROTA 09 - Ref. Prestação de serviços no aluouel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ens. Médio da
Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e voltaTrajeto com salda
às 06h00min do povoado de Olho D' Agua das Marias, se dirigindo para
o povoado de Olho D' Água dos Cazuzas, em seguida retoma ao
povoado Olho D' Agua das Marias, passando pelos povoados de
Baixão, Curral Novo, Perí-Peri dos Pires e Vereda, em direção as
escolas da sede do município, com chegada ás 07h20mln. Retomando
ao final do tumo matutino por volta das 11h55min, percorrendo o mesmo
itinerário.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

10 km. Não

pavimentada
78 km

Micro

ônibus ou

similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
JJB - 3D34, cor

branca, ano 2003

e marca/modelo

Marcopolo Volare.

88 R$4,90 R$431,20 17 R$ 7.330,40
Edilson

Tolentino

Sirqueira
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ROTA 10 - Ref. Prestação de sen/icos no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual no
percurso de ida e volta.Trajeto com salda ás 06h30min do povoado de
Canabravão, passando pelos povoados de Sucupira, João Rodrigues,
Sumidouro e Fazenda Guarani, em direção ás escolas da sede do
município, com chegada às 07h20min. Retomando ao Povoado de
Canabravão ao final do tumo matutino, por volta das tlhSSmin,
percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

0 asfáltica de

10 km. Não

pavimentada
56 km

Vamou

similares

Veiculo Vam, tipo
microônibus de

placa OUF-8E58,
cor prata, ano
2013 e

marca/modelo

404406 Fiat/

Ducato Minibus

66 R$ 5,00 R$ 330,00 17 R$5.610,00

Gilmar Lucas de

Souza Ferreira

Maciel
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ROTA 11 - Ref. Prestação de sen/icos no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual no
percurso de ida e volta.Trajeto com salda ás 11h30min do povoado de
Batalha, se dirigindo para o povoado de Galho D' Agua, em seguida
retorna ao povoado Batalha, passando pelos povoados de Volta da Ema
e Almas, em direção as escolas da sede do município, com chegada ás
12h50min. Retomando ao final do turno vespertino por volta das
17h30min, percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã
o asfáltica de

23 km. Não

pavimentada
103 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa HCF - 0D60,
cor vermelha, ano

2006 e

marca/modelo

VW/ Masca

Granvia EODO.

126 R$ 5,15 R$ 648,90 17 R$ 11.031,30
Dariei Francisco

da Silva

12

ROTA 12 • Ref. Prestação de sen/icos no aluauel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda ás HhOOmin da Sede do município de São Desidério,
se dirigindo para o povoado de Embalsador, em seguida para o
povoado de Palmeirinha, e retoma ao povoado de Embalsador, segue
em direção a última residência na saida para o povoado de Ilha, e
retoma em direção ás escolas da sede do município, com chegada ás
12h50min. Retomando pelo o mesmo percurso ao final do tumo, por
volta das I7h30min, percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

0 asfáltica de

42 km. Não

pavimentada
36 km

ônibus ou
Similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
DJF -1430, cor

branca, ano 2005

e marca/modelo

Marcopolo Volare
W8 0N.

78 R$ 5,50 R$429,00 18 R$ 7.722,00

Valdinei

Pimentel da

Costa

Seon^ w Gducaçlo
^i^N»339/2in7
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ROTA 13 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída às OStrOOmIn da Sede do município de São Desidério,
se dirigindo para o povoado de Samambaia. Na seqüência, faz o
percurso, passando peío os povoados de Piri-Pirí, Riacho Grande,
Feijoal, Baixâo, Carvalho, São Matlas e Ponte de Terra e Cidade AJta
até a sede do município, com chegada às 07h20min. Ao final do turno
matutino, às IlhSOmin, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No
tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto até a sede do município, com
chegada às 12h50min e retomando peío mesmo percurso ao final do
tumo, por volta das 17h30min. No tumo notumo, percorre o mesmo
itinerário até a sede do município, com chegada às IShSOmin e retoma
novamente no mesmo caminho ao final do tumo, por volta das
22h30min.

Pavimentaçã
o asfâltica de

82 km. Não

pavimentada
41 km

ônibus ou

Similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
NTN-7441, cor

branca, ano 2010
e marca/modelo

Marcopoio Volare
V8 0N.

123 R$4,90 R$602.70 17 R$ 10.245.90
Miller Santiago
da Silva
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ROTA ̂  - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamentai e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída às OShOOmin da Sede do município de São Desidério,
se dirigindo para o povoado de Samambaia. Na seqüência, retoma para
a sede do município, passando pelo os povoados de Peri-peri, Riacho
Grande, Feijoal, Baixâo, Carvalho, Ponte de Terra e Cidade Alta, com
chegada às 07h20min. Ao final do tumo matutino, às IlhõSmin, retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto até a sede do município, com chegada às 12h50min e retomando
pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h30mln.

Pavimentaçã

o asfáltica de

75 km. Não

pavimentada
21 km

ônibus ou

Similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
HQA-0193.cor

prata, ano
2005/2006 e

marca/modelo

Marcopoio Volare
V6M0.

96 R$ 5,20 R$499,20 17 R$ 8.486,40
Agenor Ferreira
dos Santos
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ROTA 16 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída às OShOOmin do povoado de Baixa do Coqueiro, se
dirigindo para o povoado de Lameirínho de Baixo e de Cima, em
seguida retoma ao povoado Baixa do Coqueiro, passando pelos
povoados de Sanionguim, Joaquizinho, Alegre, Olho D' Água, Coqueiro
e Palmeira, em direção as escolas da sede do município, com chegada
às 07h20min. Retomando ao final do tumo matutino por volta das
11h55min, percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã
o asfáltica de

09 km. Não

pavimentada
69 km

ônibus

Veiculo ônibus de
placa KVW-1131,
cor azul, ano 2006

e marca/modelo

M. Benz/ Induscar

Apache A.

78 R$ 5,70 R$444,60 17 R$ 7.558,20
Ricardo Moreira

da Rocha

17

ROTA 17 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída às 06h30mln da Sede do município de São Desidério,
se dirigindo para a Fazenda Baixa Bonita. Na seqüência, retorna para a
sede do município, com chegada às 07h20min. Ao final do tumo
matutino, às 11h55mln, retoma percorrendo o mesmo itinerário. E
retoma novamente no tumo vespertino percorrendo o mesmo percurso
até a Sede do município, com chegada às 12h50min e retomando a
Faz. Baixa Bonita pelo o mesmo trajeto ao final do tumo, por volta das
17h30min, e novamente retoma até sede.

Pavimentaçã
o asfáltica de

25 km. Não

pavimentada
29 km

Veiculo

pequeno

Veiculo pequeno
de placa NMB -
7314, cor branca,

ano 2010 e

marca/modelo

Fiat/Uno Mille

Economy.

54 R$4,20 R$226,80 17 R$ 3.855,60
Alcides Ferreira

dos Anjos

'íéiai
SecietÉtodíFdixr>c?
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ROTA ̂  - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual no
percurso de ida e volta. Trajeto com salda às IlhSOmin do povoado de
Leão, se dirigindo para a fazenda do Sentior Darci, Senhor Emídio,
povoado de Jacaré, Ponta D' Água, Poldas, Braço Grande,
Assentamento Nelson Mandela, povoados de Tucano, Cocai, Caroço,
Cocai da Dona Maria e Fazenda Terra Nova, em direção as escolas da
sede do município, com chegada às 12h50min. Retomando ao final do
turno vespertino por volta das 17h30min, percorrendo o mesmo
itinerário.

Pavimentaçã

o asfáltica de

23 km. Não

pavimentada
128 km

ônibus

Veiculo ônibus de
placa JMM - 6875,
cor fàntasia, ano

2007 e

marca/modelo

VW/ Induscar

Apache U.

151 R$ 5,25 R$ 792,75 17 R$ 13.476,75
Edivan Moreira

dos Santos
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ROTA 19 - Ref. Prestação de sen/iços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infontil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às OShOOmin do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o
povoado de Buqueirão do Derocal e retoma para o Distrito de Sitio
Grande, passando pelo o povoado de Derocal, com chegada ás
07h00min. Ao final do tumo matutino, às 11h40min, retoma percorrendo
o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto até o
Distrito de Sitio Grande, com chegada às 12h50min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h00min. No tumo
noturno, percorre o mesmo itinerário até o Distrito de Sitio Grande, com
chegada às 18h50min e retoma novamente no mesmo caminho ao final
do tumo, por volta das 22h30min.

Pavimentaçã
o asfáltica de

33 km. Não

pavimentada
83 km

Vam ou

similares

Veiculo tipo Vam /
Microônibus de

placa KDT - 9866,
cor branca, ano

1999 0

marca/modelo

413101 IMP/

MMC L3Q0

116 R$4,90 RS 568,40 18 R$ 10.231,20
Osvaldino

Rodrigues de
Almeida
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ROTA 20 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
06h00min do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o povoado de
Riacho de Pedra e retoma para o Distrito de Sitio Grande, passando nos
povoados de Penedo e Derocal, com chegada às 07h20min. Ao final do
tumo matutino, às 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.
No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto até o Distrito de Sitio
Grande, com chegada às 12h50min e retomando pelo mesmo percurso
ao final do tumo, por volta das 17h00min.

Pavimentaçã
o asfáltica de

30 km. Não

pavimentada
64 km

Vam ou

similares

Veiculo Vam de

placa OLE - 3078,
cor prata, ano

2012 e

marca/modelo

l/Ford Transit TCA

MIO

94 R$ 4,60 R$432,40 17 R$ 7.350,80
José Gonçalves
da Silva Neto
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ROTA 21 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ens. Médio da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
11h20min da Fazenda Bela Vista, se dirigindo para o povoado de
Perdizes do outro lado do rio, e retoma passando no povoado de
Perdizes até o final, passando no Acampoeste e chega até a BA 463, e
vai ao povoado de Ribeirão dos Bois e retoma a BA 463 em direção ao
Distrito de Sitio Grande, com chegada às 12h50min. Ao final do turno
vespertino, às 17h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No
turno notumo, percorre o mesmo trajeto até o Distrito de Sitio Grande,
com chegada às 18h55min . Retoma pelo mesmo percurso ao final do
tumo, por volta das 22h35min, para a Fazenda Bela Vista.

Pavimentaçã
o asfáltica de

112 km. Não

pavimentada
118 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa LVC - 3741,
cor azul, ano 2006

e  marca/modelo

M. Benz/ M. Polo

Torino GVU

230 R$4,95 R$ 1.138,50 18 R$ 20.493,00
Gilvani Valverde

de Carvalho

Seoêtái^def^itecaçío
"  . «325/2Í517
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ROTA 22 - Ref. Prestação de serviços no aluaueí de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ens. Médio da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
HhSOmin do povoado de Estva do Sitio, se dirigindo para o povoado de
Remanso das Cobras e retoma a Estiva do Sitio e segue em direção
Distrito de Sitio Grande, com chegada às 12h50min. Ao final do tumo
vespertino, ás 17h00mln, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No
tumo notumo, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 18h55min.
Retoma por volta das 22h35min, realizando o mesmo percurso e
incluindo o povoado de Ribeirão dos Bois no tumo notumo.

Pavimentaçã

o asfáltica de

89 km. Não

pavimentada
49 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa JQS - 4133,
cor branca, ano

2006 e

marca/modelo M.

Benz/ Masca

Granvia 0

138 R$ 5,20 R$717,60 18 R$ 12.916,80
José Rogério
Rafael de

Sousa
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ROTA 23 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Intentil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às 12h00min do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o
povoado de Jatobá e retorna para o Distrito de Sitio Grande, passando
pelo os povoados de Barreiro e Sitio de Cima, com chegada às
12h50min. Ao final do tumo vespertino, às 17h00min, retorna
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo notumo, percorre o mesmo
trajeto até o Distrito de Sitio Grande, com chegada às tShSOmin e
retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta das
22h30min.

Não tem

pavimentaçã
0 asfáltica de

50 km.

Veiculo

pequeno

Veiculo pequeno
de placa NZD-
9A08, cor branca,

ano 2011/2012 e

marca/modelo Fiat

/ Uno Miile Way
Economy.

50 R$4,12 R$ 206,00 17 R$ 3.502,00
Mario Batista

dos Santos

24

ROTA 24 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e voita.Trajeto com salda às
OShOOmin do povoado de Estiva do Sitio, se dirigindo para a Fazenda
Querubim e retorna em direção ao povoado de Estiva do Sitio,
passando nas Fazendas Pratinha, Santo Antônio, Sam Diego e povoado
de Ribeirão dos Bois, com chegada às 07h20min. Ao final do tumo
matutino, às 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No
tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto até o povoado de Estiva do
Sitio, com chegada às 12h50min e retomando pelo mesmo percurso ao
finai do tumo, por volta das 17h00min.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

91 km. Não

pavimentada
111 km

Vam ou

similares

Veiculo Vam de

placa ALT - 5386,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo Fiat

/ Ducato Mult

Jaedi

202 R$ 4,05 R$818,10 17 R$ 13.907,70
Odidio Regis
Porto

25

ROTA 25 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamentai da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
OShOOmin do povoado de Ribeirão dos Bois, se dirigindo para a
Fazenda Itororó e retoma ao povoado de Estiva do Sitio, passando nas
Fazendas Laredo, Oriental e Vida Mansa, com chegada às 07h20min.
Ao final do tumo matutino, às HhSOmin, retoma percorrendo o mesmo
itinerário até a fazenda Itororó. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto até o povoado de Ribeirão dos Bois, com chegada às 12h15min.
Retomando para a Fazenda Orientai e Vida Mansa ao final do tumo, por
volta das 17h15min.

Pavimentaçã

0 asfáltica de

108 km. Não

pavimentada
68 km

Vam ou

similar

Mis/

Camionet

a

Veiculo Vam ou

similar,

Mis/Camioneta de

placa JH0-2B44,
cor branca, ano

2008 e

marca/modelo

VW/ Kombi.

174 R$ 3,98 R$692,52 17 R$ 11.772,84

í] í

Hailtomar Costa

de Barros
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ROTA 26 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e voltaTrajeto com salda ás
OShOOmin do povoado de Estiva do Sitio, se dirigindo para a chácara
Paraíso Real e retoma passando no povoado de Remanso das Cobras
em direção ao povoado de Estiva do Sitio. Na seqüência vai até a Estiva
II e retoma ao pov. Estiva do Sitio. Da escola do povoado de Estiva do
Sitio vai até a Fazenda Riguer e retoma ao povoado, com chegada ás
07h30min. Ao final do tumo matutino, às IlhSOmin, retoma percorrendo
0 mesmo itinerário. No tumo vespertino faz o percurso da Estiva II com
chegada ás IShOOmin e ao final do tumo vespertino, ás 17h20min
retoma no mesmo percurso.

Não tem

Pavimentaçã
0 asfáltica de

88 km

Veiculo

pequeno

Veiculo pequeno
de placa EVJ -
3572, cor prata,
ano 2011 e

marca/modelo

Fiat/Strada

Working CD

88 R$ 3,89 R$ 342,32 18 R$6.161.76
Sebastião

Rafael de

Souza
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ROTA 28 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e
volta.TTrajeto com salda às OShOOmin do povoado de Morrâo, se
dirigindo para o povoado de Timotinho e retoma ao povoado de Morrão,
passando nos povoados de Morrão de Cima e residência Manoel Velho
até 0 povoado de Morrão e em seguida dirige-se até a fazenda Rio
Grande e retoma ao povoado de Morrão. com chegada ás OShSOmin.
Ao final do tumo matutino, ás IlhSSmin, retoma percorrendo o mesmo
itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto até o povoado
de Morrão, com chegada ás 12h20min e retornando no mesmo percurso
ao final do turno, por volta das IShOOmin.

Não tem

Pavimentaçã
0 asfâltica de

66 km

Veiculo

pequeno

Veiculo pequeno
de placa NYW-
8601, cor branca,

ano 2012 e

marca/modelo

Fiat/Uno Mille.

66 R$ 3,80 R$ 250,80 17 R$ 4.263,60
José Francisco

dos Santos
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ROTA 31 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com saida ás
OShOOmin do povoado de Sitio Novo, se dirigindo para os povoados de
Jatai via Barreiro, Barreiro e até o final do povoado de Conceição de
Baixo e retoma ao povoado de Sitio Novo, com chegada ás 07h00min.
Ao final do turno matutino, ás HhSOmin, retoma percorrendo o mesmo
itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto até o povoado
de Sitio Novo, com chegada às 12h50min e retornando pelo mesmo
percurso ao final do tumo, por volta das 17h30min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

82 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa GVQ-3739,
cor azul, ano 2005

e marca/modelo

M. Benz / Masca

Granvia 0

82 R$ 5,30 R$ 434,60 17 R$ 7.388,20
Elivan dos

Santos Ferreira
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ROTA 32 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
OShOOmin do povoado de Sitio Novo, se dirigindo para o povoado de
Estiva da Furquilha e retoma passando no povoado de Furquilha,
residência do Sr° Corcino, em seguida a residência do Sr' Profiro com
destino ao povoado de Varginha com chegada ás 07h00min. Ao final do
tumo matutino, ás 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.
No tumo vespertino, percome o mesmo trajeto até o povoado de Sitio
Novo, com chegada ás 12h50min e retomando pelo mesmo percurso ao
final do tumo, por volta das 17h30min.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

19 km. Não

pavimentada
88 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa HCF-0359,
cor vermelha, ano

2008 e

marca/modelo

VW/Masca

Granvia EOD O.

107 R$ 5,30 R$567,10 17 R$ 9.640,70

Jl í),

Alceu Pereira

dos Santos

n
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ROTA 35 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
06h00min do povoado de Cocai, passando nos povoados de Lagoinha,
Passaginha, Cetais e Capão Verde ao povoado de Vila Nova, com
chegada às OThOOmin. Ao final do tumo matutino, ás HhOOmin, retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo
trajeto, com chegada às 12h55min no povoado de Vila Nova, e
retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta das
17h05min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

132 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa KYA - 0449,
cor branca, ano

2006 e

marca/modelo

VW/ Masca

Granmidi O.

132 R$ 5,30 R$ 699,60 18 R$ 12.592,80
Manoel Antônio

de Santana

Neto

36

ROTA ̂  - Ref. Prestação de senriços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infôntil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
06h00min do povoado de Ponta D' Agua, passando nos povoados de
Poldas, Braço Grande, Assentamento Nelson Mandela, Tucano,
fazenda Santa Rita e Assentamento Tainá ao povoado de Vila Nova, e
retoma até a Beira Rio ao povoado de Vila Nova, com chegada às
OThOOmin. Ao final do tumo matutino, às IlhOOmin, retoma percorrendo
o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto até o
povoado de Vila Nova, com chegada às 12h55min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h00min. Localidades;
Povoado de Ponta D' Agua, Poldas, Braço Grande I, Tucano e
Assentamento Nelson Mandela e Tainà, fazenda Santa Rita e Beira Rio.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

123 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa GVQ - 3422,
cor verde, ano

2005 e

marca/modelo M.

Benz/ M. Polo

Viale U.

123 R$ 5,30 RS 651,90 18 R$11.734,20
Adailton Lopes
da Costa
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ROTA 37 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
06h00min do povoado de Braço Grande I, se dirigindo para o
assentamento Nelson Mandela, povoadoTucano, Assentamento Tainá,
nos povoados de Largo, Senhor Vavá, Braço Grande II e retoma
fazendo o percurso passando no povoado Cetais até a Vila Nova e
retoma até a Beira Rio ao povoado de Vila Nova, com chegada às
07h00min. Ao final do turno matutino, às IlhOOmin, retorna percorrendo
o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com
chegada às 12h55min e retomando pelo mesmo percurso ao final do
tumo, por volta das 17h00min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

116 km

Micro

ônibus ou

similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
DAO - 4539, cor

branca, ano 2003

e marca/modelo

Marcopolo Volare.

116 RS 5,28 RS 612,48 18 R$11.024,64

Anderson

Barbosa de

Sousa

ROTA 38 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para

38

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com saída às
OShOOmin do povoado de Vereda Alegre, se dirigindo para o povoado de
Jacaré, e retoma passando na fazenda Senhor Emidio e Senhor Darci,
e na seqüência faz o trajeto do povoado de Leão, Sisnandes,
Mariquinha, Timbôs e Vereda Alegre ao povoado de Cabeceira Grande,
com chegada às 07h25min. Ao final do tumo matutino, às 11h30min,
retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o
mesmo trajeto, com chegada às 13h25min e retomando pelo mesmo
percurso ao final do tumo, por volta das 17h30min

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

166 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa KHT-5333,
cor branca, ano

2005 e

marca/modelo M.

Benz/ Induscar

Apache A.

166 RS 5,30 RS 879,80 17 RS 14.956,60
Weilington
Barbosa dos

Santos

■I
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ROTA ̂  - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Munidpal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
OShOOmin do povoado de Cabeceira Grande, se dirigindo para Fazenda
Carro de Boi, e retoma passando no Assentamento Cadieado,
povoados de José Nobre, Ilha II e Três Buritis ao povoado de Ilha do
Vítor. Do povoado de Ilha do Vitor ao povoado de Cabeceira Grande,
com chegada ás 07h25min. Ao final do turno matutino, ás IlhSOmin,
retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o
mesmo trajeto, com chegada ás 13h25min e retomando pelo mesmo
percurso ao final do tumo, por volta das 17h30min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

135 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa MQS-1788,
cor azul, ano 2006

e marca/modelo

VW/ Masca

Granvia EOD O.

135 R$ 5,40 R$729,00 17 R$ 12.393,00
Edson Moreira

dos Santos
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ROTA 40 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Muniapal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
06h30min do povoado de Cabeceira Grande, se dirigindo para o
povoado Diola e retoma passando no povoado de Timt>õs e Vereda
Alegre até povoado de Cabeceira Grande, com chegada ás 07h25min.
Ao final do tumo matutino, por volta das 11h30min, retoma percorrendo
o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, com
chegada ás 13h25min e retomando pelo mesmo percurso ao final do
turno, por volta das 17h30min

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

78 km

Vam ou

similar

Mis/

Camionet

a

Veiculo tipo vam
ou similar,

Mis/camioneta de

placa JHQ - 8719,
cor branca, ano

2009 e

marca/modelo

VW/ Kombi.

78 R$4,30 R$335,40 17 R$ 5.701,80
João Teixeira

de Almeida
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ROTA 41 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
06h00min do povoado de Batalha, se dirigindo para o povoado de Galho
D' Água e retorna passando nos povoados de Volta da Ema, residência
do Paulo, Remanso ao povoado de Almas. Do povoado de Almas na
seqüência passando no trevo da Ilha do Vitor e Ilha ao povoado de
Cabeceira Grande, com chegada ás 07h25min. Ao final do tumo
matutino, ás 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No
tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h25min e
retomando fazendo o mesmo percurso ao final do tumo, por volta das
17h30min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

118 km

ônibus

Veiculo ônibus de
placa NGE - 6472,
cor branca, ano

2006 e

marca/modelo

VW/ Induscar

Apache U.

118 R$ 5,50 R$649,00 17,5 R$ 11.357,50
Gilvan Gomes

da Silva

ROTA ̂  - Ref. Prestação de senriços no aluguel de veículo para

42

Transporte Escolar de alunos do Ensino infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
OShOOmin do povoado de Batalha, se dirigindo para a Fazenda Grande
Leste e retoma passando na fazenda Ilha e em seguida no povoado de
Galho D' Água até a escola da Batalha com chegada ás 07h15min, na
seqüência até o povoado Volta da Ema ao povoado de Batalha, com
chegada ás 07h30min. Ao final do tumo matutino, ás 11h30min. retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto da fazenda Ilha e em seguida no povoado de Galho D' Água até
a escola da Batalha com chegada ás 13h15min, na seqüência até o
povoado Volta da Ema ao povoado de Batalha, com chegada ás
13h30min e retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta
das 17h30min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

148 km

Vam ou

similares

Veiculo vam ou

similar de placa
JGI - 7893, cor

branca, ano 2006

e marca/modelo

VW/ Kombi.

148 R$4,48 R$663,04 17 R$11.271,68
Francisco

Ferreira dos

Anjos

339/23!?
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ROTA ̂  - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
OGhOOmin do povoado de Batalha, se dingindo para o povoado de
Dourados e retoma ao povoado de Batalha, com chegada às 07h25min.
Ao final do tumo vespertino, por volta das HhSOmin. retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto, com chegada ás 13h25min no povoado de Batalha e retomando
pelo mesmo percurso ao final do tumo. por volta das 17h30min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfâltica de

132 km

Veiculo

pequeno

Veiculo pequeno
de placa MWL-
7630. cor branca,

ano 2004 e

marca/modelo VW

/ Gol 1.0

132 R$4.16 R$551.76 17 R$ 9.379,92
Josevaldo

Bartwsa de

Jesus

44

ROTA M - Ref. Prestação de senriços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
05h15min do povoado de Almas, se dirigindo para o Assentamento
Oscar Niemeyer e retoma ao povoado de Almas, e na seqüência vai ao
povoado de Anastácio e retoma ao povoado de Almas e em seguida ao
trevo da Ilha com chegada às 07h25min no povoado de Almas. Ao final
do tumo matutino, ás 11h30min. retoma percorrendo o mesmo itinerário.
No tumo vespertino, transporta ainda os alunos do Ensino Médio do
povoado de Anastácio para Almas, e em seguida os alunos do
Assentamento Oscar Niemeyer até a escola de Almas com chegada ás
12h15min.Retoma percorrendo o mesmo trajeto do Assentamento
Oscar Niemeyer e em seguida também do povoado de Anastácio até a
escola do povoado de Almas e na seqüência o Trevo da Ilha até a
escola de Almas. No final do tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto,
saindo da escola ás 17h30min, transportando os alunos da escola de
Almas para as suas residências. Retoma ao povoado de Almas para
transportar os alunos do Ensino Médio que estão vindo da cidade de
São Desidério com destino ao povoado de Anastácio e assentamento
Oscar Niemeyer. por volta das 18h30min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfâltica de

149 km

Vam ou

similares

Veiculo tipo vam
ou similares de

placa JHC - 3016.
cor branca, ano

2006/2007 e

marca/modelo I /

M. Benz 313 CDI

Sprinterm

149 R$4,50 R$ 670.50 18.5 R$ 12.404,25
Samuel Vieira

de Barros
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ROTA « - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
06h00min do povoado de Canabravão. se dirigindo para a Fazenda do
Paulo e retoma passando nos povoados de Olho D' Água dos Cazuzas.
Olho D' Água das Marias. Baixão e Curral Novo ao povoado de
Canabravão. com chegada ás 07h25min. Ao final do tumo matutino, ás
11h30min. retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino,
percorre o mesmo trajeto, com chegada ás 13h00min e retomando pelo
mesmo percurso ao finai do tumo. por volta das 17h00min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfâltica de

98 km

ônibus ou
Similares

Veiculo ônibus de

placa JQQ - 2415,
cor branca, ano

2007 e

marca/modelo M.

Benz/Masca

Granmidi O.

98 R$ 5.48 R$ 537.04 17 R$9.129,68
Eduardo Lopes
da Costa

iSmíkOttvdmMnaéii
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ROTA ̂  - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipaí no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
OShOOmin do povoado de Canabravão, se dirigindo para o povoado de
Peri Peri dos Pires e retoma passando nos povoados de Vereda,
Fazenda Guarani, Sumidouro, João Rodrigues e Sucupira ao povoado
de Canabravão, com chegada às 07h25min. Ao final do tumo matutino,
às 11h30mln, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno
vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h00min e
retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta das
17h00min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

103 km

ônibus ou
Similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
JFQ - 7386, cor

verde, ano 2005 e

marca/modelo

Marcopolo/ Volare
A6 EFT.

103 R$ 5,00 R$ 515,00 17 R$ 8.755,00
Adeilton Torres

de Almeida

47

ROTA 47 - Ref. Prestação de sen/iços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
OShOOmin do povoado de Porto Alegre, se dirigindo para os povoados
de Nado, João Rodrigues divisa com o municipio de Catolândia e
Sucupira ao povoado de Canabravão, com chegada às 07h25min. Ao
final do tumo matutino, às 11h30min, retoma percorrendo o mesmo
itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada
às 13h00min e retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por
volta das 17h00min.

Pavimentaçã

o asfáltica de

14 km. Não

pavimentada
68 km

Vam ou

similar

Mis/

Camionet

a

Veiculo tipo Vam
ou similar,

mis/camioneta de

placa JJI-4125,
cor branca, ano

2011 e

marca/modelo

VW/ Kombi.

82 R$ 4,60 R$ 377,20 17 R$ 6.412,40
Onildo

Rodrigues de
Almeida

48

ROTA ̂  - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
06h00min do povoado de Beleza de Cima, se dirigindo ao Trecho do
povoado de Baixão do Luca, divisa com o Curral Novo ao Povoado de
Beleza de Cima e povoado de Beleza de Baixo ao povoado de Beleza
de Cima, com chegada às 07h00min. Ao final do tumo matutino, às
11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino,
percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h00min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h30min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

52 km

Veiculo

pequeno

Veiculo pequeno
de placa JKW-
7B77, cor branca,

ano 2006 e

marca/modelo Fiat

/ Uno Flex.

52 R$ 4,09 R$ 212,68 17 R$ 3.615,56
Adolfino Torres

de Almeida

49

ROTA ̂  - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às 05h30min do povoado de Campo Grande, se dirigindo para o
povoado de Passagem de Minas e retoma passando nos povoados de
Capão de Pedra, Macajuba, Cabeceira da Barra, Manoelzinho, Lagoa
do Eduardo, Duas Lagoas ao Povoado de Campo Grande, com
chegada às 07h00min. Ao final do tumo matutino, às 11h30min, retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto, com chegada às 12h55min e retomando pelo mesmo percurso
ao final do tumo, por volta das 17h00min. No tumo Noturno, percorre o
mesmo caminho, com chegada às 18h30min e retoma no mesmo
trajeto, ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

164 km

ônibus

Veiculo ônibus de
placa JXX-7D89,
cor azul, ano 2004

e marca/modelo

M. Benz / Mpolo
Allegro R.

164 R$ 5,48 R$ 898,72 17 R$ 15.278,24
Renato dos

Santos Gomes
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ROTA 51 • Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infântil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às 05h40min do povoado de Campo Grande, se dirigindo para o
povoado de Capão Verde e retoma passando nos povoados de Lagoa
do Eduardo do outro lado e Campo Grande de Cima ao Povoado de
Campo Grande, com chegada ás 07h00min. Ao final do tumo matutino,
às 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo
vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e
retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta das
17h00min. No tumo Noturno, percorre o mesmo caminho, com chegada
às 18h30min e retoma no mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das
22h00min.

Pavimentaçã
o asfáltica de

38 km. Não

pavimentada
101 km

ônibus ou
similares

Veiculo ônibus de

placa JGO - 6127,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo M.

Benz / Mpolo
Torino GVU.

139 R$ 5,30 R$ 736,70 17 RS 12.523,90
João Rodrigues
da Silva

52

ROTA 52 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
saída às 05h30min do povoado de Campo Grande, se dirigindo para o
povoado de Calindé II, e retoma passando nos povoados de Calindé I,
Fazenda Busato, Fazenda Alazão e Sussuarana ao Povoado de Campo
Grande, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às
11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino,
percore o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h00min. No tumo
Notumo, percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h30min e
retoma no mesmo trajeto, ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Não tem

Pavimentaçã
o asfáltica de

152 km

Micro

ônibus ou

similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
DTD - 2539, cor

branca, ano

2007/2008 e

marca/modelo

Marcopolo/ Volare
WSON.

152 R$ 5,18 R$ 787,36 17 R$13.385,12
Jecy Pereira
dos Anjos

53

ROTA 53 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com saída às
06h00min do povoado de Campo Grande, se dirigindo para a Fazenda
Maré Mansa (Lamama) e retoma passando na Fazenda Santo Antônio,
Baixa do Arroz e União ao povoado de Campo Grande, com chegada às
07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retoma percorrendo
o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, com
chegada às 12h55min e retomando pelo mesmo percurso ao finai do
tumo, por volta das 17h00min.

Pavimentaçã

o asfáltica de

91 km. Não

pavimentada
19 km

Veiculo

pequeno

Veiculo pequeno
de placa NKN-
3570, cor prata,
ano 2008/2009 e

marca/modelo Fiat

/ Uno Mille

Economy.

110 RS 4,45 RS 489,50 17 RS 8.321,50

Edmunzarife

Caetano dos

Santos

ROTA 54 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para

54

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às 05h40min do povoado de Lagoa da Rosa, passando nos
arredores da Pontezinha nas propriedades do Senhor Zeca, Senhor
Dimar, Senhor Carlito, Cil e Senhor Velho até a escola do Povoado de
Pontezinha, com chegada às 07h25min. Ao final do tumo matutino, ás
IlhSOmin, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino,
percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No tumo
Notumo, percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h25min e
retoma no mesmo trajeto, ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Pavimentaçã
o asfáltica de

14 km. Não

pavimentada
96 km

ônibus ou
similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
NHK-8722, cor

bege, ano 2008 e
marca/modelo M.

Benz/ Induscar

Foz O.

110 R$ 5,00 R$ 550,00 18 RS 9.900,00
Mário Silva do

Nascimento

iShik*
Secretária dei
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ROTA 55 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infôntil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e voita. Trajeto com
salda às 06h00min do povoado de Lagoa da Rosa, passando nos
arredores da Pontezinha nas propriedades do Senhor Vaidemar, Senhor
Dilson, Desterro da Pontezinha, Senhor Velho e residência do Bemado
até a escola do Povoado de Pontezinha, com chegada às 07h30min. Ao
final do tumo matutino, às HhSOmin, retoma percorrendo o mesmo
itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada
às 12h55min e retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo. por
voita das 17h00min. No tumo notumo percorre o mesmo caminho, com
chegada às 18h25min e retoma no mesmo trajeto, ao final do tumo, por
volta das 22h00min.

Pavimentaçã
o asfáltica de

14 km. Não

pavimentada
94 km

Vam ou

similares

Veiculo Vam ou

similar, mis/

camioneta de

placa NZG - 4J66.
cor branca, ano

2011/2012 e

marca/modelo

VW/ Kombi.

106 R$ 5,00 R$ 540,00 18 R$ 9.720,00
Esequias
Batista dos

Santos

56

ROTA 56 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil. Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às 05h40min do povoado de Alegre da Pontezinha, se dirigindo
para o povoado Rio dos Angicos e retoma passando nas propriedades
do Senhor Martinho, Siivano e povoados Cabeceira do Salto, Sossego e
arredores da Pontezinha até a escola do povoado de Pontezinha. com
chegada ás 07h25min. Ao finai do tumo matutino, às IlhSOmin, retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto, com chegada às 12h55min e retomando pelo mesmo percurso
ao final do tumo. por volta das 17h00min. No tumo Notumo, percorre o
mesmo caminho, com chegada às 18h25min e retoma no mesmo
trajeto, ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Não tem

pavimentaçã
o asfáltica de

156 km

ônibus ou

Similares

Veiculo tipo Ônibus
/ Micro-ônibus de

placa LPA - 8G05,
cor branca, ano

2008 e

marca/modelo

Mercedes Benz /

Induscar

158 R$ 5,00 R$ 780,00 18 R$ 14.040,00
Aliamo Felipe
Guimarães dos

Santos

ROTA 57 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

57

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda às
05h40min do povoado de /Megre da Pontezinha, se dirigindo para o
povoado Rio dos Angicos e retoma passando nas propriedades do
Senhor Martinho, Zé do Nadir e povoados Cabeceira do Salto, Sossego
e arredores da Pontezinha até a escola do povoado de Pontezinha, com
chegada ás 07h25min. Ao final do tumo matutino, às IlhSOmin, retorna
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto, com chegada às 12h55min e retomando pelo mesmo percurso
ao final do tumo, por volta das I7h00min.

Não tem

pavimentaçã
o asfáltica de

110 km

ônibus

Veiculo ônibus de
placa LRO - 1A65.
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo M.

Benz/Neobus

Thunder LO.

110 R$ 5,50 R$605.00 18 R$ 10.890,00
Altier Ramos

Marques

I(èiaM O&vemJiínuiM
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ROTA 58 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de Ida e volta. Trajeto com
saída ás 05h40min do povoado de Rio dos Angicos ao povoado Boa
Vista da Divisa e retoma até o povoado Rio dos Angicos com os alunos
que estudam na escola de Pontezinha com chegada ás 06h30min, e
retoma ao povoado de Boa Vista da Divisa para transportar os alunos
que estudam na escola do povoado de Rio dos Angicos, com chegada
às 07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min. retoma ao

povoado de Boa Vista com os alunos e em seguida retoma novamente
ao povoado de Rio dos Angicos transportando os alunos que estudam
na Pontezinha, e retoma percorrendo o mesmo itinerário com os alunos
da escola de Pontezinha. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto,
com chegada às 12h55min no povoado de Rio dos Angicos e
retomando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das
17h00min. No turno Notumo, percorre o mesmo caminho, com chegada
às 17h40min no povoado de Rio dos Angicos com os alunos que
estudam no tumo notumo no povoado de Pontezinha e retoma no
mesmo trajeto ao pov. de Boa Vista com os alunos que estudam a tarde
na Pontezinha. ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Não tem

pavimentaçã
o asfàltica de

98 km

Vam ou

similares

Veiculo tipo vam
ou similares de

placa JKH-0855,
cor branca, ano

2006 e

marca/modelo I /

M. Benz 313 CDI

FFBM 28

98 R$5,00 R$490,00 18 R$ 8.820.00
Manoel Messias

Batista da Cruz

59

ROTA 59 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às OShOOmin do povoado de Guará, passando nos arredores de
Guará, Cidadão, arredores da Pontezinha no senhor Antônio, Tia
Senhora e Cabeceira do Guará ao povoado de Pontezinha, com
chegada às 07h25min. Ao final do tumo matutino, às 11h30min, retoma
percorrendo o mesmo itinerário e ainda transporta alunos do povoado
de Guará até a residência senhor João e Agnelo. No tumo vespertino,
percorre o mesmo trajeto nos arredores de Guará e Pontezinha,
Cidadão, Cabeceira do Guará ao povoado de Pontezinha, com chegada
às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por
volta das 17h00min. No tumo Notumo, percorre o mesmo caminho, com
chegada às 18hS5min e retoma no mesmo trajeto, ao final do tumo, por
volta das 22h30min.

Pavimentaçã
o asfàltica de

20 km. Não

pavimentada
62 km

Vam ou

similar

Mis/

Camionet

a

Veiculo vam ou

similar, mis /

camioneta de

placa JHJ-0227,
cor branca, ano

2008 e

marca/modelo

VW/Kombi.

82 R$4,50 R$ 369,00 18 R$ 6.642,00
Amaríldo dos

Santos Cardoso

ROTA 60 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

60

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às 06h00mln do povoado de Puba em direção a divisa do
povoado de Vereda com o Puba, e retoma passando nos povoados de
Angico até na divisa com o munidpio de Correntina, Ilha Grande, Baixa
Funda, Poço Dantas, Pindaíba e Guará ao povoado de Pontezinha, com
chegada às 07h30min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo noturno, percorre o mesmo
trajeto, incluindo o povoado de Formoso e vai até na divisa com o
município de Correntina, com chegada às 18h25min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Pavimentaçã
o asfàltica de

16 km. Não

pavimentada
86 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa JJF-9F26,
cor branca, ano

2009 e

marca/modelo M.

Benz/ Comil Svelto

U.

102 R$ 5,30 R$ 540,60 18 R$9.730,80
Genivaldo

Pereira de

Jesus
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ROTA §1 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ens. Médio da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
06h00min do povoado de Puba passando no povoado de Angico, Ilha
Grande. Baixa Funda, Poço Dantas, Pindaíba e Guará ao povoado de
Pontezinha, com chegada âs 07h30min. Ao final do tumo matutino, às
11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo notumo,
percorre o mesmo trajeto, incluindo o povoado de Angico até na divisa
com o muniapio de Correntina com chegada às 18h25min e retomando
pelo mesmo percurso ao final do tumo. por volta das 22h00min.

Pavimentaçã
o asfâltica de

16 km. Não

pavimentada
80 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa GVQ - 3708.
cor verde, ano

2005 e

marca/modelo M.

Benz/ Masca

Granvia O.

96 R$ 5,30 R$ 508.80 18 R$9.158,40
Josivaldo

Francisco dos

Santos Silva

ROTA 62 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

62

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda âs
OShOOmin do povoado de Poço Dantas em direto ao povoado de
Formoso, e retorna passando nos povoados Angico, Ilha Grande, Baixa
Funda. Poço Dantas ao povoado de Pindaíba e na seqüência ao
povoado de Guará, com chegada ás 07h25min. Ao final do turno
matutino, às 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No
tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, mas apenas até o povoado
de Pindaíba, com chegada às 12h55min e retomando pelo mesmo
percurso ao final do tumo, por volta das 17h00min.

Não tem

pavimentaçã
o asfáltica de

94 km

Vamou

Similares

Veiculo tipo
microônibus A/am

de placa JJQ -
8857. cor branca,

ano 2007 e

marca/modelo l/M.

Benz 313 CDI

Sprinterm.

94 R$ 5,00 R$ 470.00 18 R$ 8.460,00
Bemjamim
Moreira dos

Santos

63

ROTA 63 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil. Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda às 06h20mín do povoado de Guará, se dirigindo arredores do
Guará, residência do senhor João e Agnelo transportando os alunos da
escola de Pontezinha e da escola de Guará ao povoado de Guará, e na
seqüência para o povoado de Cabeceira do Guará até a escola do
Guará com chegada às 07h15min, e em seguida ao povoado de
Cidadão até na residência da senhora Jeane próximo ao Cidadão e
retorna a escola do povoado de Guará com chegada âs 07h30min. Ao
final do tumo matutino, ás 11h30min, retoma percorrendo o mesmo
itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada
às 12h55min no povoado de Guará e retornando pelo mesmo percurso
ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno, apenas os
arredores do povoado de Guará na residência do senhor João e Agnelo
transportando os alunos da escola de Pontezinha, com chegada às
18h30m!n no povoado de Guará e retoma no mesmo trajeto, ao final do
tumo, por volta das 22h50min.

Pavimentaçã
o asfáltica de

17 km. Não

pavimentada
64 km

Vam ou

similar

Mis/

Camionet

a

Veiculo vam ou

similar, mis /

camioneta de

placa GYQ -1905.
cor branca, ano

2012 e

marca/modelo

VW/ Kombi.

81 R$ 4,50 R$ 364,50 18 R$ 6.561,00
Edimilson José

dos Santos

líéúf'^
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ROTA 64 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda ás 05h30min do povoado de Ponte de Mateus, se dirigindo para o
povoado de Vereda Grande e retoma passando nos povoados de
Contagem, Riacho de Fogo ao povoado de Ponte de Mateus, com
chegada às 06h55min. Ao final do turno matutino, ás HhOOmin, retoma
percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto, com chegada ás 12h55min e retomando pelo mesmo percurso
ao final do tumo, por volta das 17h00min. No tumo Notumo, percorre o
mesmo caminho, com chegada ás 18h25min e retoma no mesmo
trajeto, ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Não tem

pavimentaçã
o asfâltica de

148 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa DJB-8551,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo M.

Benz/ Induscar

Apache A.

148 R$5.50 R$814.00 17.5 R$ 14.245.00
Reginaldo
Pereira de

Souza

65

ROTA 65 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Munitípal no percurso de ida e volta. Trajeto com
saída ás 05h40min do povoado de Ponte de Mateus, se dirigindo para o
povoado de Cera e Cera de Baixo e retoma pata o povoado de Ponte
de Mateus, com chegada ás 06h55min. Ao final do tumo matutino, ás
IlhOOmin. retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino,
percorre o mesmo trajeto, com chegada ás 12h55min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h00min. No tumo
Notumo, percorre o mesmo caminho, com chegada ás IShIOmin na
escola e faz o percurso do povoado de Ponte de Mateus de Cima até a
escola e retoma no mesmo trajeto, ao final do tumo. por volta das
22h00min.

Não tem

pavimentaçã
o asfâltica de

102 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa HZW-3422,
cor branca, ano

2003 e

marca/modelo

Marcopolo/Volare
Lotação

102 R$ 5,50 R$561,00 17 R$ 9.537,00
José Eduardo

dos Santos Dias

66

ROTA 66 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
salda ás 05h40min do povoado de Ponte de Mateus, se dirigindo para o
povoado de Larga e retorna para a Ponte de Mateus e em seguida para
povoado de Ponte de Mateus de Cima ao povoado de Ponte de

Mateus, com chegada ás 06h55min. Ao final do tumo matutino, ás
IlhOOmin, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo vespertino,
percorre o mesmo trajeto, com chegada ás 12h55min e retomando pelo
mesmo percurso ao final do tumo. por volta das 17h00min. No tumo
Notumo, faz o percurso do povoado de Ponte de Mateus ao povodo de
Lerga e vice-versa, com chegada ás 18h25min e retoma no mesmo
trajeto, ao final do tumo, por volta das 22h00min.

Não tem

pavimentaçã
o asfâltica de

122 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa DBL - 0764,
cor branca, ano

2007 e

marca/modelo M.

Benz/ Induscar

Apache A.

122 R$5.50 R$671,00 17 R$11.407,00
Antônio José da

Hora
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ROTA 67 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com
saída às 06h00mln do povoado de Larga, se dirigindo para o povoado
de Larga 11 e retoma passando na residência do senhor Wilson e Vanir
ao povoado de Larga, com chegada às 0Sh20min. Ao final do tumo
matutino, às 11h30mln, retoma percorrendo o mesmo itinerário. No
tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto. Incluindo também a rota do
povoado de Larga ao povoado de Ponte de Mateus, com chegada às
12h55mln e retomando pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta
das 17h00mln. No tumo Notumo, faz o percurso do povoado de Larga
ao povoado de Larga II, com chegada às IShOOmIn e retorna no mesmo
trajeto, ao final do tumo, por volta das 22h00mln.

Não tem

pavimentaçã
o asfáltica de

72 km

Vam ou

similar

Mis/

Camionet

a

Veiculo vam ou

similar, mis/

camioneta de

placa JPW-0E04,
cor branca, ano

2008 e

marca/modelo

VW/Kombl.

72 R$4,50 R$324,00 17 R$ 5.508,00
Orlando Pereira

de Souza Júnior
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ROTA 68 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental e Ens. Médio da
Rede Municipal no percurso de Ida e volta. Trajeto com salda às
05h40mln do povoado de Lagoa dos Buritis, se dirigindo para o povoado
de Pedras e retoma passando nos povoados de Escuras, Galho dos
Veados, Lagoa dos Buritis e Currais ao povoado de Ponte de Mateus,
com chegada às OShSSmln. Ao final do tumo matutino, às lihOOmln,
retoma percorrendo o mesmo itinerário. No tumo notumo, percorre o
mesmo trajeto, com chegada às 18h25mln na escola e retoma no
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 22h00min

Não tem

pavimentaçã
o asfáltica de

204 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa DBL - 0732,
cor branca, ano

2007 e

marca/modelo M.

Benz/Induscar

Apache A

204 R$ 5,50 R$1.122,00 16,5 R$ 18.513,00
Dauro Ferreira

dos Santos

ROTA 69 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

69

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de Ida e volta. Trajeto com salda às
06h30mln do povoado de Vereda Grande, se dirigindo para o povoado
de Puba percorrendo todo o percurso do povoado e também fazendo a
rota completa de Vereda até a escola do povoado Vereda Grande, com
chegada às 07h25min. Ao final do tumo matutino, às 11h30min, retoma
percorrendo o mesmo Itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo
trajeto, com chegada às 12h55mln e retorna no mesmo percurso ao final
do turno, por volta das 17h00min.

Não tem

pavimentaçã

o asfáltica de

61 km

Vam ou

similar

Mis/

Camionet

a

Veiculo vam ou

similar, mis/

camioneta de

placa JIF-4344,
cor branca, ano

2009/2010 e

marca/modelo

VW/Kombl.

61 R$4,50 R$ 274,50 17 R$ 4.666,50
Odete Xavier de

Souza

ROTA 71 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

71

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal no percurso de Ida e volta. TTrajeto com
salda às 05h30min do povoado de Mutamba, se dirigindo para o
povoado de Buriti Seco até o final e retorna ao povoado de Mutamba, na
seqüência para o povoado Piranhas, Fazenda Sadir, Água Vermelha e
Golfes ao povoado de Mutamba na escola, com chegada às 07h00mln.
Ao final do tumo matutino, às IlhOOmIn, retoma percorrendo o mesmo
Itinerário. No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada
às 12h55mln e retoma pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta
das 17h00mln. No tumo notumo, faz o mesmo percurso do tumo diumo,
incluindo a rota do senhor Paraíba na divisa com Balanópolls, até o
povoado de Campo Grande, com chegada às 18h25mln e retoma no
mesmo trajeto para o povoado de Mutamba, ao final do tumo, por volta
das 22h00mln.

Pavimentaçã

o asfáltica de

87 km. Não

pavimentada
91 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa DJB - 8540,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo M.

Benz/ Induscar

Apache A.

178 R$ 5,30 R$943,40 17,5 R$ 16.509,50
Adenllson

Ferreira Soares

Secretánaw
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Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com saída ás
OShOOmin do povoado de Mutamba, se dirigindo para o povoado de
Buriti Seco na divisa do município de São Desidério com Balanõpolis, e
também na Cabeceira do Buriti-Seco e retoma passando na
propriedade do Senhor Paraíba, da dona Gerulina e Ivanilde na divisa
de São Desidério com Baianópolis ao povoado de Mutamba na escola,
na seqüência para o povoado de Mutamba de Baixo ao povoado de
Mutamba e também na residência do senhor Givanildo, com chegada às
07h25min. Ao final do turno matutino, ás 11hSOmin, retoma percorrendo
o mesmo Itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com
chegada ás 12h55min e retoma pelo mesmo percurso ao final do tumo,
por volta das 17h00min.

ROTA 72 • Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

Pavimentaçã
o asfáltica de

33 km. Não

pavimentada
119 km

Vamou

similares

Veiculo vam ou

similar, mis/

camioneta de

placa JHD-0732,
cor branca, ano

2010 e

marca/modelo

VW/ Kombi.

152 R$5,25 R$ 798,00 18,5 R$ 14.763,00
Urany Ferreira

Soares
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ROTA 73 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda ás OShOOmin da Fazenda Vereda, passando no
Assentamento Vitória, Beira Rio, Fazenda Rio Bonito, Fazenda São Luís
na Sede, Sub-sede e Usina a todas as escolas do Distrito de Roda
Velha de Cima, com chegada ás 07h50min. Ao final do tumo matutino,
ás 12h00min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

o asfáltica de

71 km. Não

pavimentada
141 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa KVW-3374,
cor branca, ano

2009 e

marca/modelo

VW/Masca

Granmidi EOD O

212 R$ 5,30 R$1.123,60 17 R$19.101,20
Weliton da Silva

Melo

ROTA 74 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

74

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída ás OShOOmin da Fazenda Santa Cecília, passando
nas Fazendas Manganeli, Brinquinho, Guarani, Sete Povos, Kobayashi,
União, São Miguel I, Santo Ângelo, Descanso e Querubim a todas as
escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada ás 07h50min.
Ao final do tumo matutino, às 12h00min, retoma percorrendo o mesmo
itinerário.

Pavimentaçã

o asfáltica de

08 km. Não

pavimentada
193 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa KXW-0385,
cor branca, ano

2006 e

marca/modelo VW

/ índuscar Apache
U.

201 R$ 5,30 R$1.065,30 17 R$18.110,10
Valdivino

Pereira

Valverde

ROTA 75 -Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

75

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída ás OShOOmin da Fazenda Tropical, passando nas
Fazendas Estefánia II, Aymura, Nossa Senhora do Carmo, São Roque e
BR 020 e segue em direção a salda da cidade de LEM para a Fazenda
Veredinha, e retoma entrando na fazenda Olinda, BR 020 e segue para
as fazenda Curínga e WL, para todas as escolas do Distrito de Roda
Velha de Cima, com chegada ás 07h50min. Ao final do tumo matutino,
ás 12h00min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã
o asfáltica de

82 km. Não

pavimentada
91 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa DTE - 0D68,
cor branca, ano

2008 e

marca/modelo M.

Benz / Induscar

Apache A.

173 R$ 5,30 R$ 916,90 17 R$15.587,30
Adenilson Sá da

Rocha

Mnãda
luca^

33905^7
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ROTA 76 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às 06h00min da Fazenda Pina. passando nas
Fazendas Irmãos Kuroda, Grita, Estefânia 1, Kobayashi, Primavera,
Varpol, BR 020, segue em direção a fazenda Paraiso, e retoma sentindo
da BR 020 em direção a Roda Velha de Cima passando nas lendas
Videira, Vila Velha e Fazendas da BR 020 a todas as escolas do Distrito
de Roda Velha de Cima, com chegada ás 07h50min. Ao final do turno
matutino, às 12h00min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

o asfáltica de

32 km. Não

pavimentada
134 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa KNV-4D00,
cor branca, ano

2009 e

marca/modelo VW

/ Marcopolo Torino
U

166 R$4,98 R$ 826,68 17 RS 14.053,56
Edenicio Santos

Souza

77

ROTA 77 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Intentii, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às OShSOmin da Fazenda Santa Marta, se dirigindo
para a Fazenda San Marino e retoma passando nas Fazendas São
Carlos 1, São Carlos II, Conquista da Meia Lua, BR 020, São Cristóvão e
Campanhoiii a todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com
chegada às 07h50min. Ao final do tumo matutino, às 12h00min, retoma
percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

103 km. Não

pavimentada
111 km

ônibus ou

Similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
NYI-7927, cor

amarela, ano 2011
e marca/modelo

Marcoplo / Voiare
VSL ESC.

214 R$ 5,00 R$1.070,00 17 R$ 18.190,00
Luciano Wendi

Limana
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ROTA 78 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída às 05h30min da Fazenda São Lutz se dirigindo para a
fazenda Hetez 3 e retoma passando nas Fazendas São Luis, Chácara
Tozati, BR 020, fazenda Yowa il, retoma sentindo Roda Velha passando
nas fazendas Eliane, Kansas, Posto Oeste e fazenda Hoshino, Miguel
Carvalho e São Miguel para todas as escolas do Distrito de Roda Velha
de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do tumo matutino, às
12h00min. retoma percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

0 asfáltica de

120 km. Não

pavimentada
102 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa JXX-5109,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo

Volkswagem /
Marcopolo Aiiegro
R

222 R$ 5,30 R$1.176,60 17 R$ 20.002,20
Rogério Lopes
da Costa

79

ROTA 79 - Ref. Prestação de serviços no aluauel de veiculo oara

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamentai e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com saída às 05h20min da Fazenda Morro Agudo se dirigindo
para a fazenda Esplanada município de São Desidério, e retorna
passando nas Fazendas Santa Rita de Cássia, Morro Agudo, Yowa 1,
São Sebastião, Delia Rosa, Erechim, São José, Larissa, Paraná, São
Jorge, Horita, Santa Maria, Santa Rosa, Mizote, e trevo da BR 020 com
a BA 463 a todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com

chegada às 07h50min. Ao final do tumo matutino, às 12h00min, retoma
percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

40 km. Não

pavimentada
186 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa JMO-7810,
cor branca, ano

2007 e

marca/modelo

Mercedes Benz /

Induscar Apache
A

226 R$ 5,00 R$ 1.130,00 17 R$ 19.210,00
Florisval

Barbosa de

Carvalho

íBiaas
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ROTA 80 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Munidpal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às 05h45min da Fazenda Santo Antônio do Rio
Grande passando nas Fazendas Tramontina, Romanhole, BR 020,
fazenda Yowa III, Mizote IV, Prata, Indiana I e II, BR 020, fazendas São
Carlos, Tunnalina, Komanche, Bahia, Teotônio, Bonanza, Tara, trevo da
BR 020 com a BA 463 a todas as escolas do Distrito de Roda Velha de

Cima, com chegada às OThSOmIn. Ao final do tumo matutino, ás
12h00min, retoma percomendo o mesmo itinerário.

Pavímentaçâ

o asfáltica de

114 km. Não

pavimentada
138 km

Ônibus

Veiculo ônibus de
placa LKU - 1D26.
cor vermelha, ano

2009 e

marca/modelo

VW / Induscar

Apache U.

252 R$ 5,00 R$1.260,00 17 R$21.420,00
Vanedson

Gomes da Silva
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ROTA 81 • Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às 05h30min da sede da Fazenda Três Águas, BA
462, se dirigindo para a Fazenda Rio Claro e retoma passando nas
Fazendas Dom Pelegrino, Belagio II, Frizon, Colorado, Jarba e Desafio
em direção a BR 020 e em seguida para todas as escolas do Distrito de
Roda Velha de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do tumo
matutino, às 12h10min, retorna percorrendo o mesmo itinerário.

Pavimentaçã

o asfáltica de

122 km. Não

pavimentada
124 km

Micro

ônibus ou

similares

Veiculo Vam de

placa OKQ - 5300,
cor prata, ano

2012 e

marca/modelo I /

Ford Transit 350L

BUS.

246 R$4,48 R$1.102.08 17 R$ 18.735,36
Edilson Carlos

Souza Valverde

ROTA 82 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

82

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda ás 05h50min da sede da Fazenda Guarani, se
dirigindo para a fazenada São Miguel e BA 462, e em seguida para a
Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Palmeira, Três Pinheiros, Estância
e Campanholii, em direção a BR 020 e em seguida para todas as
escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada ás 07h50min.
Ao final do tumo matutino, ás 12h10min, retorna percorrendo o mesmo
itinerário.

Pavimentaçã

o asfáltica de

96 km. Não

pavimentada
105 km

Micro

ônibus ou

similares

Veiculo Micro

ônibus de placa
MWW-6H92, cor

prata, ano
2008/2009 e

marca/modelo

Marcopolo / Volare
V8 0N

201 R$4,95 R$ 994,95 17 R$ 16.914,15
José Francisco

Rodrigues de
Almeida

ROTA 83 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

83

Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Muniapal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda ás 07h20min passando nos bairros Recanto Feliz,
Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás para
todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada ás
07h400min. No horário de 11h40min faz o percurso da Roda Velha de
Cima ao povoado de Roda Velha II e retoma transportando os alunos do
Ensino Médio vespertino com chegada ás 13h00min. E na seqüência no
tumo vespertino faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de
Cima para todas as escolas, com chegada ás 13h25min e retoma pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h25min das escolas
aos bairros. No horário de 17h40min faz a rota do Distrito de Roda

Velha de Cima ao povoado de Roda Velha II com os alunos do Ensino
Médio vespertino e retoma transportando os alunos do Ensino Médio
noturno, com diegada ás 18h55min e ao final do tumo retoma no
mesmo trajeto para Roda Velha II, por volta das 22h30min

Pavimentaçã
o asfáltica de

188 km

Ônibus

Veiculo ônibus de

placa DTC - 4098,
cor branca, ano
2008 e

marca/modelo M.

Benz / Induscar

Apache A.

188 R$ 5,10 R$ 958,80 17 R$ 16.299,60
Fabiano Pereira

de Souza

■M
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ROTA 84 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantii, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às 07h20min passando nos bairros Recanto Feliz,
Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a
todas as escoias do Distrito de Roda Veltia de Cima, com chegada às
07h40min. Ao final do turno matutino, às 12h00min, retoma percorrendo
o mesmo itinerário de todos os bairros. No horário de 12h15min faz o

percurso da Roda Velha de Cima ao povoado de Roda Velha de Baixo e
retoma transportando os alunos do Ensino Médio vespertino com
chegada às 13h00min. E na seqüência no tumo vespertino faz o
percurso de todos os bairros de Roda Veiha de Cima para todas as
escoias, com chegada às 13h25min e retoma peio mesmo percurso ao
final do tumo, por volta das 17h25min das escolas aos bairros. No
horário de 17h40min faz a rota do Distrito de Roda Velha de Cima ao

povoado de Roda Velha de Baixo com os alunos do Ensino Médio
vespertino e retoma transportando os alunos do Ensino Médio notumo,
com chegada às 18h55min e ao final do tumo retoma no mesmo trajeto
para Roda Velha de Baixo, por volta das 22h30min.

Pavimentaçâ
o asfáltica de

178 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa JPX-9732,
cor branca, ano

2007 e

marca/modelo M.

Benz / MPolo

Torino GVU.

178 R$ 5,00 RS 890,00 17 R$ 15.130,00
Adailton Silva

dos Reis
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ROTA 85 • Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda às 07h20min passando nos bairros Recanto Feliz,
Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a
todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às
07h40min. Ao final do tumo matutino, às 12h00min, retoma percorrendo
o mesmo itinerário de todos os bairros. No horário de 12h15min faz o

percurso da Roda Velha de Cima ao povoado de Roda Velha de Baixo e
retoma transportando os alunos do Ensino Médio vespertino, com
chegada às 13h00min. E na seqüência no tumo vespertino faz o
percurso de todos os bairros de Roda Veiha de Cima para todas as
escolas, com chegada às I3h25min e retoma pelo mesmo percurso ao
final do tumo, por volta das 17h25min das escolas para todos os bairros.

Pavimentaçâ

o asfáltica de

121 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa DJC -1085,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo M.

Benz / Induscar

Apache A.

121 R$ 5,00 R$ 605,00 17 R$ 10.285,00
Cleberson Alves

de Jesus



86

ROTA 86 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veículo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda ás 07h20min passando nos bairros Recanto Feliz,
Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a
todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada ás
07h40min. Ao final do turno matutino, ás 12h00min, retoma percorrendo
o mesmo itinerário de todos os bairros. No tumo vespertino a partir de
12h45min faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de Cima
para todas as escolas, com chegada ás 13h25min e retoma pelo
mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h25min das escolas
para todos os bairros. No horário de 17h40min faz a rota do Distrito de
Roda Velha de Cima ao povoado de Roda Velha de Baixo transportando
os alunos do Ensino Médio vespertino para as residências e retoma
para Roda Velha de Cima.

Pavimentaçã
o asfáltica de

121 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa DJB - 5E18,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo M.

Benz / Induscar

Apache A.

121 R$5,00 R$ 605,00 17 R$ 10.285,00
José Soares da

Silva
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ROTA 87 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil, Ens. Fundamental e
Ens. Médio da Rede Municipal e Estadual no percurso de ida e volta.
Trajeto com salda ás 07h20min passando nos bairros Recanto Feliz,
Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras. B-13, Vila, avenida Goiás a
todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada ás
07h40min. Ao final do tumo matutino, ás 12h00min, retoma percorrendo
o mesmo itinerário das escolas para todos os bairros. No tumo
vespertino a partir de 12h45min faz o percurso de todos os bairros de
Roda Velha de Cima para todas as escolas, com chegada às 13h25min
e retoma pelo mesmo percurso ao final do tumo, por volta das 17h25min
das escolas para todos os bairros. No tumo notumo no horário de
18h30min faz o percurso passando em todos os bairros do Distrito de
Roda Velha de Cima a todas as escolas, com chegada ás I8h55min e
ao final do turno retorna no mesmo trajeto, por volta das 22h30min

Pavimentaçã

o asfáltica de

114 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa DJC -1643,
cor branca, ano

2004 e

marca/modelo M.

Benz / Induscar

Apache A.

114 R$ 5,20 RS 592,80 17 R$ 10.077,60
Marcos Ântonio
Kirchesch
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ROTA 89 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para
Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil e Ens. Fundamental da
Rede Muniapal no percurso de ida e volta. Trajeto com salda ás
06h00min do povoado de Roda Velha de Baixo, se dirigindo para o
povoado de Roda Velha II e retoma passando na Chácara Pau Dólio,
Baixa do Mosquito e Chácara da Melancia ao povoado de Roda Velha
de Baixo até o final do outro lado, com chegada ás 07h20min. Ao final
do tumo matutino, ás 11h30min, retoma percorrendo o mesmo itinerário.
No tumo vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada ás
12h50min e retoma pelo mesmo percurso ao final do tumo vespertino,
por volta das 17h30min de Roda Velha de Baixo, pata o povoado de
Roda Velha II passando na Chácara Pau Dólio, Baixa do Mosquito.

Pavimentaçã
o asfáltica de

102 km. Não

pavimentada
14 km

ônibus

Veiculo ônibus de

placa CZZ - 9393,
cor branca e

marca/modelo M.

Benz / Induscar

Apache A.

116 R$ 5,50 R$638,00 18 R$ 11.484,00
Joaquim Pereira
dos Santos
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ROTA 90 - Ref. Prestação de serviços no aluQuel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Intentil e Ens. Fundamental da
Rede Municipal no percurso de ida e volta. Trajeto com saída às
11h20min do povoado de Furtado, passando em frente a teenda Itororó
e se dirigindo para a BA 463, e em seguida faz o percurso até o
povoado de Estiva do Sitio, e na seqüência vai até o Distrito de Sitio
Grande, com chegada ás 12h55min. Ao final do turno vespertino, às
17h05min, retoma percorrendo o mesmo itinerário, com chegada às
18h40min.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

104 km. Não

pavimentada
32 km

Vam ou

similares

Veiculo vam ou

similar, mis/
camioneta de

placa EYW -
5D21, cor branca,

ano 2011/2012 e

marca/modelo

VW/Kombi

Lotação

136 R$4,95 R$673,20 18 R$12.117,60
Salustiano

Santana de

Azevedo

91

ROTA 91 - Ref. Prestação de serviços no aluguel de veiculo para

Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental da Rede
Munidpal no percurso de ida e volta.Trajeto com salda às OGhOOmin do
povoado de Formoso e vai até na divisa com o município de Correntina,
passando nos povoados de Angico, Ilha Grande, Baixa Funda, Poço
Dantas, Pindaíba e Guará ao povoado de Pontezinha, com chegada às
07h30min. Ao final do tumo matutino, ás IlhSOmin, retorna percorrendo
0 mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com
chegada ás 12h55min e retomando pelo mesmo percurso ao final do
tumo, por volta das 17h05min.

Pavimentaçã
0 asfáltica de

16 km. Não

pavimentada
72 km

ônibus

Veiculo Micro

ônibus de placa
KOP-1B80, cor

branca, ano 2005
e marca/modelo

M. Benzi Mpolo
Sênior GVO.

88 R$5,59 R$491,92 18 R$ 8.854,56
Adilson de

Abreu Santos

TOTAL R$ 895.785,57

lléía de Oliveji;a
Secretária Murríeipal

Port N" 339/

Almeida

de Educação
2017


