ERRATA
REFERÊNCIA:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 130/2022

O MUNICÍPIO DE URUBICI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob nº 82.843.582/0001-32, com sede na Praça Francisco Pereira de Souza, 53, Centro,
Urubici/SC, neste ato, representado por sua Prefeita Municipal, MARIZA COSTA,
CONSIDERANDO que houve equívoco no Edital acima em epígrafe e em seus anexos,
conforme informações trazidas pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e
Desporto, Senhora ROSILENE TEREZINHA DA ROSA ABREU, por meio do Ofício nº
067/2022 (cópia anexa), DETERMINA:

ONDE DE LÊ:
LOTE 01 CANUDO/SÃO PEDRO/ SANTA TEREZA
O trajeto a ser percorrido inicia na localidade do Canudo, propriedade do Senhor
Vartinha, segue para a Rodovia SC 370. Segue até a propriedade do Sr Celito Salvador
onde ocorre o embarque destes alunos até o ônibus do município, segue em direção até
a localidade do Rio do Bispo, vai até a pousada do Dani, retorna até a estrada geral,
passando por São Pedro até a comunidade de Santa Terezinha, chegando no CEI e
Escola para desembarque dos alunos. Em seguida se dirige a propriedade do Senhor
Eduardo Cruz, e segue recolhendo os alunos em direção a Escola e Creche da
comunidade de Santa Terezinha. Às 12h retorno da Escola sentido comunidade Santo
Antônio até a propriedade do Senhor Eduardo Cruz, retorna a SC 370 sentido Santa
Tereza até a escola. Às 13:15h retorna na divisa da comunidade de Santo Antônio, até
a propriedade do Sr. Eduardo Cruz e recolhe alunos para o período vespertino da Escola
de Santa Terezinha. Às 17:30h faz o percurso inverso quando do término das aulas com
alunos da Escola e Creche em direção a propriedade do Sr. Eduardo Cruz retorna a
escola e segue em direção as localidades de São Pedro ç Canudo repassando todo o
trajeto feito no período matutino para devolução dos alunos em suas residências.
Esta linha necessita de cadeirinhas para alunos em idade de Creche e Auxiliar para o
Transporte Escolar.
Tipo de veículo: micro-ônibus ou ônibus
Tipo do solo percorrido: estrada cascalhada e estrada pavimentada.
Total Diário de Km Percorrida: 87 Km
Período Matutino e Vespertino
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ITEM

QUILOMETRAGEM VALOR DO
VALOR
DIÁRIA
QUILÔMETRO DIÁRIO

01

87

R$ 9,30

VALOR
TOTAL PARA
200 DIAS
R$
161.820,00

R$ 809,10

LOTE 6 – SÃO JOSÉ - SC 370
O trajeto a ser percorrido inicia na propriedade do Sr Zito em São José, segue até o Rio
da Anta, na residência da Sr Wine, Sra. Sofia, seguindo por São José retornando até a
Escola Nucleada Bernardo Henrique Warmling e CEI Bernadete Bach Warmling. As 12
horas aguarda a chegada dos alunos que vem da cidade e mais os alunos do período
matutino vai até a Sr Wine, retoma coletando os alunos do período vespertino e leva até
a escola. Às 17:30 h entrega os alunos, saí da escola até a propriedade do Sr. Zito, faz
a volta na câmara fria, retoma até a estrada que dá acesso ao Rio da Anta vai até a
propriedade da Sra. Sofia, última entrega na propriedade da Sr Wine. Esta linha
necessita de cadeirinhas para alunos em idade de Creche e Auxiliar para o Transporte
Escolar.
Tipo de veículo: VW Kombi ou Van
Tipo do solo percorrido: estrada cascalhada e estrada pavimentada.
Total Diário de Km Percorrida: 59 Km (05 dias na semana)
ITEM

QUILOMETRAGEM VALOR DO
VALOR
DIÁRIA
QUILÔMETRO DIÁRIO

06

59

R$ 7,30

VALOR
TOTAL PARA
200 DIAS
R$ 86.140,00

R$ 430,70

QUE SE LEIA:
LOTE 01 CANUDO/SÃO PEDRO/ SANTA TEREZA
O trajeto a ser percorrido inicia na localidade do Canudo, propriedade do Senhor
Vartinha, segue para a Rodovia SC 370. Segue até a propriedade do Sr Celito Salvador
onde ocorre o embarque destes alunos até o ônibus do município, segue em direção até
a localidade do Rio do Bispo, vai até a pousada do Dani, retorna até a estrada geral,
passando por São Pedro até a comunidade de Santa Terezinha, chegando no CEI e
Escola para desembarque dos alunos. Em seguida se dirige a propriedade do Senhor
Eduardo Cruz, e segue recolhendo os alunos em direção a Escola e Creche da
comunidade de Santa Terezinha. Às 12h retorno da Escola sentido comunidade Santo
Antônio até a propriedade do Senhor Eduardo Cruz, retorna a SC 370 sentido Santa
Tereza até a escola. Às 13:15h retorna na divisa da comunidade de Santo Antônio, até
a propriedade do Sr. Eduardo Cruz e recolhe alunos para o período vespertino da Escola
de Santa Terezinha. Às 17:30h faz o percurso inverso quando do término das aulas com
alunos da Escola e Creche em direção a propriedade do Sr. Eduardo Cruz retorna a
escola e segue em direção as localidades de São Pedro ç Canudo repassando todo o
trajeto feito no período matutino para devolução dos alunos em suas residências.
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Esta linha necessita de cadeirinhas para alunos em idade de Creche e Auxiliar para o
Transporte Escolar.
Tipo de veículo: ÔNIBUS
Tipo do solo percorrido: estrada cascalhada e estrada pavimentada.
Total Diário de Km Percorrida: 87 Km
Período Matutino e Vespertino
ITEM

QUILOMETRAGEM VALOR DO
VALOR
DIÁRIA
QUILÔMETRO DIÁRIO

01

87

R$ 11,30

R$ 983,10

VALOR
TOTAL PARA
200 DIAS
R$
196.620,00

LOTE 6 – SÃO JOSÉ - SC 370
O trajeto a ser percorrido inicia na propriedade do Sr Zito em São José, segue até o Rio
da Anta, na residência da Sr Wine, Sra. Sofia, seguindo por São José retornando até a
Escola Nucleada Bernardo Henrique Warmling e CEI Bernadete Bach Warmling. As 12
horas aguarda a chegada dos alunos que vem da cidade e mais os alunos do período
matutino vai até a Sr Wine, retoma coletando os alunos do período vespertino e leva até
a escola. Às 17:30 h entrega os alunos, saí da escola até a propriedade do Sr. Zito, faz
a volta na câmara fria, retoma até a estrada que dá acesso ao Rio da Anta vai até a
propriedade da Sra. Sofia, última entrega na propriedade da Sr Wine. Esta linha
necessita de cadeirinhas para alunos em idade de Creche e Auxiliar para o Transporte
Escolar.
Tipo de veículo: MICRO-ÔNIBUS
Tipo do solo percorrido: estrada cascalhada e estrada pavimentada.
Total Diário de Km Percorrida: 59 Km (05 dias na semana)
ITEM

QUILOMETRAGEM VALOR DO
VALOR
DIÁRIA
QUILÔMETRO DIÁRIO

06

59

R$ 9,30

R$ 548,70

VALOR
TOTAL PARA
200 DIAS
R$
109.740,00

Por fim, considerando que as alterações ora realizadas implicam a elaboração das
propostas de preços pelos licitantes interessados, DETERMINA a prorrogação da
Sessão do Pregão Eletrônico nº 017/2022, para o dia 30/08/2022, às 13 h, amoldandose as Cláusulas do Edital e respectivos anexos às alterações feitas.

Para as providências cabíveis.
Urubici/SC, 11 de agosto de 2022.
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MARIZA COSTA
Prefeita Municipal

