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PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o 
resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão Presencial nº 3/2018, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) 
seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 - CNPJ: 04255889000109

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

6 4.000,00 KM LINHA RONDINHA BELÉM - 35 PASSAGEIROS  
Saindo da localidade do Rincão dos Mistras, as 12:05 horas, em direção a 
estrada principal, dirigindo-se a localidade de Dois Irmãos, até a propriedade da 
Sra. Gelivane  Ebling, fazendo o retorno pelo mesmo caminho até a escola 
EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:50  horas. Inicio do retorno a partir 
das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 17:50 
horas.   
Total do percurso: 20 km  diários ( estrada de chão e asfalto).

12,10000 48.400,00

10 8.800,00 KM LINHA PICADA DOS FARRAPOS-31 PASSAGEIROS  
Saindo da propriedade da sucessão do Sr. Jorge Pires as 12: 00 horas, passando 
na propriedade só Sr. Doeller, retornando pela Igreja do Carmo, até a RS 241, 
percorrendo até a estrada da propriedade da Sucessão do Sr. Jose Prestes, indo 
até a esquina da Picada dos Farrapos, passando em frente a propriedade do Sr. 
Jose Luiz Cogo Carvalho, retornando a RS 241 em direção a EMEF Antero 
Xavier, com chegada as 12:55.  Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, 
perfazendo o percurso inverso com chegada prevista para as 18:00 horas.  
Total do percurso: 44 Km diários (estrada de chão e perímetro urbano) 

8,28000 72.864,00

Total dos Produtos 121.264,00

Empresa: CASSIA DE SOUZA BOLZAN - ME - 6544 - CNPJ: 04255889000109

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

8 11.200,00 KM LINHA SALSINHO - 46 PASSAGEIROS  
Na localidade do Salsinho saindo da frente da propriedade da Sra. Maria Sturza  
as 06:15 horas, seguindo em frente, passando a bifurcação até a propriedade  do 
Sr. Fabiano Gabriel, seguindo até a propriedade da Sra. Shirley, onde faz o 
retorno, vindo em direção a sede do município, entrando a direta, na estrada 
Passo do França, seguindo até a propriedade da professora Nair Minette, onde 
faz o retorno rumo a RS 241, em direção a Fazenda do Sobrado, onde faz o 
retorno em direção as escolas, fazendo os seguintes itinerários: EMEF Dr. Ayres 
Cecconi, EEEF Borges do Canto, EMEI Cristo Educador, EEEM São Vicente, 
EMEF Eduardo Lutz, finalizando o percurso na escola EMEF Coqueiros, com 
chegada as 7:45 horas. Inicio do retorno a partir das 11:45 horas, perfazendo o 
percurso inverso, com chegada prevista para as 13:15 horas.  
Total do percurso: 56 km ( Estrada de chão e asfalto).

6,13000 68.656,00

Total dos Produtos 68.656,00

Empresa: MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 - CNPJ: 04255889000109

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 23.200,00 KM Linha Palma - 46 passageiros - Saindo da propriedade da Sucessão do Sr. Castor 
Dorneles as 5:45 horas, percorrendo 2 km até a BR 287, percorre 300 metros e 
entra no acesso à esquerda (em frente fazenda Mister Carter), indo pela a estrada 
de chão até a bifurcação, onde pega a estrada da esquerda passando na 
propriedade do Sr. Bruck, segue pela taipa da barragem fazendo o retorno no 
mata burro e retornando até a borracharia da Palma, percorrendo 7 km, entrando  
na propriedade da Sucessão do S.r. Mister Carter até a fazenda, percorrendo 8 
km ida e volta, retornando a BR 287, dirige se na direção de São Vicente do Sul, 
4 km até ao acesso das sementes Cauduro, entrando na estrada de chão até o fim 
da mesma, nos silos e retornando pelo mesmo local até a BR 287, totalizando 24 
km ida e volta. Novamente na BR 287, vai até a EMEF Coqueiros, EMEF 
Eduardo Lutz, EEEM São Vicente. EMEI Cristo Educador, EEEF Borges do 

4,41000 102.312,00
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Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
Canto e EMEF Dr. Ayres Cecconi, totalizando 15 km, com chegada as 7:45 
horas. Inicio do retorno a partir das 11:45 perfazendo o percurso inverso com 
chegada prevista para 13:15 horas.  
Total de percurso: 116 km diários (estrada de chão e asfalto)   
OBS: Este percurso poderá, em caso de necessidade, (tendo alunos nesta linha), 
ser refeito em até 2 (dias) dias da semana, no turno inverso, para retorno dos 
alunos atendidos nas Escola Municipais e Estaduais, de acordo com os horários 
preestabelecidos pelas mesmas, acrescentado neste caso, 58 km diários, referente 
a quilometragem efetivamente realizada para o retorno.

2 23.200,00 KM LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS  
Saindo da localidade da Gloria, da residência  do Sr. Rivelino as 10:20 horas, 
pela estrada principal, até o acesso secundário a propriedade do Sr. Candido 
Dante Maciel(nas nogueiras), retornando a estrada principal, segue em direção a 
RS 241, passando pela fazenda da Gloria, até ao acesso a fazenda Paineiras, 
passando na propriedade do Sr. Madalosso, logo adiante entra no acesso a 
fazenda Esmeralda, retornando pela mesma estrada e novamente na estrada 
secundaria segue passando pela propriedade do Sr. Wernei Doeller até a porteira 
da fazenda Rothene, de onde retorna a estrada principal e depois pela RS 241 até 
a EMEF Antero Xavier com chegada as 12:55 horas. Inicio do retorno a partir 
das 17 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 19:35 
horas   
Total do percurso 116 Km diários (estrada de chão e asfalto).

4,41000 102.312,00

3 12.800,00 KM LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS  
Saindo da propriedade do Sr. Marcos Tulio, as 6:00 horas, indo até a 
propriedade do Sr. Claro Almeida, retornando pela mesma estrada até a travessa 
Ybirocai, seguindo pela mesma até a propriedade do Sr. Jose Luís Minetti, 
dobrando a esquerda para a estrada da rua 28, indo até a RS 241, perfazendo 
então o seguinte itinerário nas escolas: EMEF Dr. Ayres Cecconi, EEEF Borges 
do Canto, EMEI Cristo Educador, EEEM São Vicente, EEEF Eduardo Lutz e 
EMEF Coqueiros, com chegada as 7:45 horas. Inicio do retorno a partir das 
11:45 horas perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 13:30 
horas.  
Total de percurso: 64 Km diários (estrada de chão e perímetro urbano).  
OBS: Este percurso poderá, em caso de necessidade (tendo alunos nesta linha) 
ser refeito em até 2 (dias) dias da semana, no turno inverso para retorno dos 
alunos atendidos nas Escola Municipais e Estaduais de acordo com os horários 
preestabelecidos pelas mesmas, acrescentado neste caso, 32 km diários, referente 
a quilometragem efetivamente realizada para o retorno.

5,71000 73.088,00

Total dos Produtos 277.712,00

Empresa: MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME - 8381 - CNPJ: 04255889000109

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

4 19.200,00 KM LINHA RINCÃO DOS WEISS - 46 PASSAGEIROS  
Saindo localidade Rincão dos Weiss, da antiga Escola Olavo Bilac as 5:40 horas, 
deixando a estrada principal, pegando o acesso a residência do Sr. Henrique 
Weiss, retornando a estrada principal, entrando na estrada dos Pinheiros, indo até 
a Pedreira e retornando a estrada principal. Depois entra no acesso da 
propriedade da Srª. Adélia Brum, seguindo até a residência do Sr. Paim, de onde 
retorna a estrada principal, dirigindo-se até a EMEF São Miguel, logo após 
dirige-se a Sede do Município, percorrendo o seguinte itinerário nas escolas: 
EMEF Coqueiros, EMEF Eduardo Lutz, EEEM São Vicente, EEEF Borges do 
Canto e MEI Cristo Educador com chegada as 7:45 horas e início do retorno a 
partir das 11:45 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista para 
as 13:50 horas.  
Total do percurso: 96 km diários (estrada de chão e calçamento urbano).  
Obs. Este percurso poderá, em caso de necessidade (tendo alunos nesta linha) ser 
realizado em até 2 (dias) dias da semana, no turno inverso para retorno dos 
alunos atendidos nas Escola Municipais e Estaduais de acordo com os horários 
preestabelecidos pelas mesmas, acrescentado neste caso 48 km diários, referente 
a quilometragem efetivamente realizada para o retorno.

4,74000 91.008,00

5 15.600,00 KM LINHA CHAO DURO - 46 PASSAGEIROS  
Saindo da localidade do Chão Duro, da propriedade do Sr. Beto Guerra, as 6:15 
horas, passando pela fazenda do Sr. Odilon Sesti, indo até a estrada principal, até 
a porteira do balneário do Passo dos Vidais, propriedade do Sr. Della Flora, 
entrando a direita até a primeira casa, onde faz o retorno a estrada principal, até 
o acesso secundário dos silos da propriedade da Sra. Eunice Sesti, retornando 
para a BR 287, em direção a sede do município, seguindo o seguinte itinerário: 

5,19000 80.964,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018
PREGÃO Nº 3/2018 - PRESENCIAL

_________________________________________________________________________________________________________

Página 3 de 3

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
EEEF Borges do Canto, EEEM São Vicente, EMEF. Eduardo Lutz , EMEF 
Coqueiros, EMEI Cristo Educador, com chegada as 7:45 horas e início do 
retorno as 11:45 horas, fazendo o percurso inverso  com chegada prevista para as 
13:15 horas.  
Total do percurso: 78 km diárias (estrada de chão e perímetro urbano)   
OBS: Este percurso poderá, em caso de necessidade, (tendo alunos nesta linha), 
ser refeito em até 2 (dias) dias da semana, no turno inverso, para retorno dos 
alunos atendidos nas Escola Municipais e Estaduais, de acordo com os horários 
preestabelecidos pelas mesmas, acrescentado, neste caso, 39 km diários, referente 
a quilometragem efetivamente realizada para o retorno.

9 8.400,00 KM LINHA LORETO - 17 PASSAGEIROS  
Na localidade do Loreto, saída da Fazenda Conquista, da residência do Sr. Joel 
Almeida, as 11:30 horas, entrando na Fazenda Pataquara de propriedade do Sr. 
Valter Mucha,  entra na estrada   transmelão, retornando a  estrada  principal, 
entrando no Rincão dos Mistras, retornando a estrada principal, dirigindo-se até 
a EMEF Antero Xavier,  com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso 
inverso com chegada prevista para as 18:30 horas.  
Total do percurso: 42 km diários (estrada de chão)

6,48000 54.432,00

Total dos Produtos 226.404,00

Empresa: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567 - CNPJ: 04255889000109

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

7 15.600,00 KM LINHA UMBU - 46 PASSAGEIROS  
Saindo da frente do posto da Brigada Militar, na localidade do Balneario Passo 
do Umbú, as 6:30 horas em direção a sede pela estrada principal,até a entrada da 
fazenda São Miguel, percorrendo 7 Km ida e volta, retornando a estrada 
principal, pegando logo em frente a estrada secundária, passando pela Fazenda 
Capão do Frota, passando pela propriedade do Sr. Roberto Leitão em direção a 
sede do município, perfazendo o seguinte itinerário:  EMEF Eduardo Lutz, 
EMEF Coqueiros, EEEM São Vicente, EMEI Cristo Educador, EEEF Borges do 
Canto e  EMEF Dr. Ayres Cecconi, com chegada as 7:45 horas. Inicio do retorno 
a partir das 11:45 horas perfazendo o percurso inverso com chegada prevista 
para as 13 horas.   
Total do percurso: 78 Km diários (estrada de chão e perímetro urbano).  
OBS: Este percurso poderá, em caso de necessidade (tendo alunos nesta linha) 
ser refeito em até 2 (dias) dias da semana, no turno inverso para retorno dos 
alunos atendidos nas Escola Municipais e Estaduais de acordo com os horários 
preestabelecidos pelas mesmas, acrescentado neste caso, 39 km diários, referente 
a quilometragem efetivamente realizada para o retorno.

5,18000 80.808,00

Total dos Produtos 80.808,00

As licitantes acima citadas foram classificadas em 1º lugar, devidamente instruido e concluso o processo para 
homologação.

São Vicente do Sul, 22 de Fevereiro de 2018

Elio Vlademir Heman Cezar
Pregoeiro


