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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 48/2021 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA 
todos os atos praticados pelo Sra. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 48/2021, 
conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Contratação de empresa (s) para prestação de serviços de transporte escolar, no perímetro rural e urbano, em veículos próprios 
adequados, com motorista, visando atender alunos matriculados na Educação Infantil de 4 e 5 anos, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, da 
rede pública municipal e estadual de ensino do Município de Ipiranga/PR, para o exercício de 2021 (dois mil e vinte e um), para o período estimado 
de 129(cento e vinte e nove) dias letivos. 
 
FORNECEDOR: DILCELIA MARIA GUERLINGUER IPIRANGA - CNPJ: 04.375.041/0001-13 
Valor Total do Fornecedor: 631.995,47 (seiscentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos). 
LOTE 2 LOTE 2 
Valor Total do Lote: 296.995,64 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). 

Item Especificação Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 Linha 8:  Saída em frente à Igreja da localidade de Arroio Grande, passando em frente à 
propriedade do Sr. Chiquito, passando pela localidade de Arroio Grande do Tigre, 
passando em frente à propriedade do Sr. Estacho, passando em frente à propriedade do 
Sr. Erondi, passando pela estrada principal de Barracas, passando pela propriedade do Sr. 
Aroldo Portela, seguindo para estrada principal até a Escola de Coatis. Total de 
quilometragem diária: 91,2 Km (noventa e um quilômetros e 200 metros). Turno: manhã e 
tarde: Total de viagens: 03 (três). Tipo de Veículo: 01 (um) veiculo com capacidade mínima 
de 16 (dezesseis) lugares. 

KM 11764,79 R$ 
4,8349 

R$ 
56.881,6315 

2 Linha 9: Saindo da localidade de Faxinalzinho seguindo até a vila do faxinal, passando pelo 
Areião pela propriedade do Zé do Barulho, passando pela localidade de Espigão até a 
escola de Coatis. Quilometragem diária 70 (setenta quilômetros). Turno: manhã e tarde: 
Total de viagens 03 (três). Tipo de Veículo: 01 veiculo com capacidade mínima de 30 
(trinta) lugares. 

KM 9030 R$ 
5,1964 

R$ 
46.923,4920 

3 Linha 10 - Saindo da casa do Sr. Fernando Scheifer, seguindo até a entrada do 
Assentamento Santana, seguindo até a casa do Sr. João Mauro, na localidade de Lustosa 
Arroio Grande. Seguindo até a entrada do Assentamento de Santana, fazendo a volta no 
Assentamento de Santana, passando pelo trevo dos Macacos até a escola do Santana. 
Quilometragem diária: 80 Km (oitenta quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de 
viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
09 (nove) lugares. 

KM 10320 R$ 
4,8349 

R$ 
49.896,1680 

4 Linha 11 - Saindo da propriedade do Sr. Mané Gadeia na localidade do Santana até a 
entrada do Sr. Guerino Lovato, deslocando-se até a casa do Sr. Guerino, passando pela 
propriedade do Sr. Nelson até a propriedade do Sr. Zulei. Seguindo até a propriedade do 
Sr. Cesar, tendo continuidade até a escola do Coatis. Quilometragem diária: 35 Km (trinta e 
cinco quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de 
veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 16 (dezesseis) lugares. 

KM 4515 R$ 
5,9078 

R$ 
26.673,7170 

5 Linha 12 - Saindo da propriedade da Sr. Terezinha na localidade de Lustosa Campo Alto, 
passando pela casa do Sr. Francisco Andrade, continuando pela estrada principal de 
Lustosa Campo Alto, até a propriedade dos Mendes, seguindo em uma estrada secundária 
até a propriedade da Sra. Rosália Lovato, seguindo até a escola de Coatis. Quilometragem 
diária: 111 Km (cento e onze quilômetros). Turno: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 
04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) veiculo com capacidade mínima de 14 (quatorze) 
lugares, e outro veículo com capacidade mínima de 39 (trinta e nove) lugares. Cada 
veículo percorrerá 55,5 Km (cinqüenta e cinco quilômetros e quinhentos metros) diários. 

KM 14319 R$ 
5,5057 

R$ 
78.836,1183 

6 Linha 13: Saindo da localidade de Espigão, seguindo até a propriedade do Sr. Ervino 
Mager, passando pela propriedade do Sr. João Mario de Lima, passando pela localidade 
São Domingos, tendo continuação em outro período até a propriedade de Denck, na 
localidade de Areião, passando pela casa do Sr. Zé do Barulho, seguindo para a localidade 
de Arroio Grande até a casa da Sra Lorete Kruger, tendo seu retorno a escola de Coatis. 
Quilometragem diária: 53,2 KM (cinquenta e três quilômetros e duzentos metros) Turno: 
manhã e tarde.  Total de viagens: 04 (quatro). Tipo de veículo 1 veiculo com capacidade 
mínima 42 lugares. 

KM 6862,18 R$ 
5,5057 

R$ 
37.784,5180 

 
LOTE 6 LOTE 6 
Valor Total do Lote: 334.999,83 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos). 
 
Item Especificação Unid. Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Linha 33: Saída em frente à Igreja Ribeirão Bonito, passando a localidade de Queimadas, KM 19995 R$ R$ 

   

 
passando pela localidade de Taió de Cima, passando pela localidade de Xaxim, seguindo 
pelas escolas municipais, passando pelo Colégio Claudino, seguindo até a Escola Zilda 
Arns. Total de quilometragem diária: 155 Km (cento e cinquenta e cinco quilômetros). 
Turnos: manhã, tarde e noite. Total de viagens diárias: 06 (seis). Tipo de veículo: 02 (dois) 
veículos com capacidade mínima de 36 (trinta e seis) lugares, cada veículo percorrerá 82 
Km (oitenta e dois quilômetros) diários. 

5,3366 106.705,3170 

2 Linha 34: Saída da cidade de Ipiranga -PR, passando pela localidade de Pombal seguindo 
pela localidade de Canguerinha, seguindo pela localidade de São Braz, voltando pela 
localidade de Pombal, passando pela localidade de Riozinho, seguindo até o Colégio 
Claudino. Total de quilometragem diária: 95.1 Km (noventa e cinco quilômetros e cem 
metros). Turnos: manhã tarde. Total de viagens 03 (três). Tipo de veículo: 01 (um) veículo 
com capacidade mínima de 36 (trinta e seis) lugares. 

KM 12267,86 R$ 
5,1114 

R$ 
62.706,1441 

3 Linha 35 - Saindo da Localidade de Avencal, seguindo até a propriedade do Sr. Dino, 
seguindo até a propriedade do Sr. Aramis Colodel, passando pela propriedade da Família 
Boreski, seguindo até a localidade de Pombal, seguindo até o trevo que dá acesso a 
localidade de São Braz, retornando pela estrada principal de Pombal até as escolas do 
perímetro urbano de Ipiranga. Quilometragem diária: 95 Km (noventa e três quilômetros). 
Turnos: manhã e tarde, noite. Total de viagens diárias: 06 (seis). Tipo de veículo: 01 (um) 
veículo com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) lugares. 

KM 12255 R$ 
5,1114 

R$ 
62.640,2070 

4 Linha 36 - Saindo da localidade de Riozinho, seguindo até a localidade da Fazendinha, até 
a Fazenda Boqueirão, retornando pela estrada principal de Fazendinha até a s escolas do 
perímetro urbano de Ipiranga. Quilometragem diária: 50 Km (cinquenta quilômetros). 
Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) 
veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares. 

KM 6450 R$ 
5,9524 

R$ 
38.392,9800 

5 Linha 37 - Saindo da localidade de Avencal, passando pela Localidade de Coatis passando 
pela propriedade do Sr. Mané Gadeia, seguindo até a localidade de Santana, até a 
propriedade do sr. Julio Scheifer, seguindo pela estrada principal de Santana, passando 
pela localidade de Espigão até a localidade de Arroio Grande até a propriedade da Sra. 
Lorete, retornando pela estrada principal de Arroio Grande até as escolas do perímetro 
urbano na cidade de Ipiranga. Quilometragem diária: 95,6 Km (noventa e cinco virgula seis 
quilômetros). Turnos: manhã, tarde e noite. Total de viagens diárias: 06 (seis). Tipo de 
veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares. 

KM 12332,36 R$ 
5,2346 

R$ 
64.555,1810 

 
FORNECEDOR: IPIRANGA DO SUL TRANSPORTES LTDA -ME - CNPJ: 07.817.941/0001-61 
Valor Total do Fornecedor: 256.999,24 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos). 
LOTE 5 LOTE 5 
Valor Total do Lote: 256.999,24 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos). 
Item Especificação Unid. Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Linha 29 - Saída em frente à Igreja da localidade de Colônia Adelaide, segue pela estrada 
principal da localidade de Faxinal Boa Vista, seguindo para a localidade de Ribeirão Bonito, 
voltando para a localidade de Colônia Adelaide, passando pela localidade de Porcos 
Bravos, chegando à cidade de Ipiranga - PR para desembarque dos alunos nas escolas do 
perímetro urbano.  Total de quilometragem diária: 246 Km (duzentos e quarenta e seis 
quilômetros). Turnos: manhã, tarde e noite. Total de viagens diárias: 06 (seis). Tipo de 
veículo: 02 (dois) veículos com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares, cada veículo 
percorrerá 123 Km (cento e vinte e três quilômetros) diários. 

KM 31734 R$ 
4,9234 

R$ 
156.239,1756 

2 Linha 30: Saída da frente do Colégio Claudino, passando pela Vila Taboão, passando em 
frente à propriedade do Sr. Grachinski, passando pela localidade de Taboão, passando em 
frente à Escola Profª Anita T. Puglia, retornando ao Colégio Claudino dos Santos. Total de 
quilometragem diária: 67,1 Km (sessenta e sete quilômetros e cem metros). Turno: manhã, 
tarde, noite. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 16 (dezesseis) lugares. 

KM 8655,864 R$ 
3,8216 

R$ 
33.079,3874 

3 Linha 31 - Saindo do Posto Corintiano na localidade de Olho d’Água, passando por uma 
estrada secundária, seguindo pela BR com destino a cidade de Ipiranga até o Colégio 
Claudino. Quilometragem diária: 75 Km (setenta e cinco quilômetros). Turnos: noite. Total 
de viagens diárias: 02 (duas). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
14 (quatorze) lugares. 

KM 9675 R$ 
3,9596 

R$ 
38.309,1300 

4 Linha 32 - Saindo da localidade de Coatis, passando pela propriedade do Sr. Zé do 
Barulho, seguindo até a propriedade de Tico Grokorriski, seguindo até a localidade de 
Arroio Grande até a propriedade do Sr. Doca, seguindo até a cidade de Ipiranga na Escola 
Zilda Arns - APAE. Quilometragem diária: 64 Km (sessenta e quatro quilômetros). Turno: 
Tarde. Total de viagens diárias: 02 (duas). Tipo de veículo: 01 (um) veiculo, com 
capacidade mínima de 09 (nove) lugares. 

KM 8256 R$ 
3,5576 

R$ 
29.371,5456 

 
FORNECEDOR: JACIR FERREIRA IPIRANGA - CNPJ: 10.461.360/0001-44 
Valor Total do Fornecedor: 418.230,75 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos). 
 
LOTE 3 LOTE 3 
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Valor Total do Lote: 418.230,75 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos). 
Item Especificação Unid. Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Linha 14 - Saindo da localidade de Lustosa Arroio Grande, passando pela localidade 
Lustosa Meira, seguindo pela estrada principal até Lustosa Bom Jesus, continuando pela 
Estrada principal, passando pelas localidades de Lustosa Campo Alto, Coatis, Barracas até 
as escolas do perímetro urbano de Ipiranga. Quilometragem diária: 74,4 Km (setenta e 
quatro vírgula quatro quilômetros). Turno: manhã. Total de viagens diárias: 02 (duas). Tipo 
de veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 20 (vinte) lugares. 

KM 9597,636 R$ 
5,1197 

R$ 
49.136,8327 

2 Linha 15 - Saindo da propriedade dos Kochanski, na localidade de Lustosa de Barreiro, 
seguindo até a estação na localidade de Lustosa Bom Jesus, passando pela entrada de 
Lustosa Meira, passando pela casa da Família Gomes, seguindo até a localidade de 
Santana, entrando em uma estrada secundária passando pela propriedade do Sr. Guerino 
Lovato, passando pela propriedade de Felipe Galvão, seguindo pela localidade de Avencal 
até a Escola Zilda Arns. Quilometragem diária: 84,8 Km (oitenta e quatro virgula oito). 
Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 02 (duas). Tipo de veículo: 01 (um) veículo 
com capacidade mínima de 09 (nove) lugares. 

KM 10939,27 R$ 
5,1197 

R$ 
56.005,4222 

3 Linha 16 - Saindo da propriedade do sr. Silvio Lock na localidade de Índio Camargo, 
seguindo até a igreja na mesma localidade, seguindo pela estrada principal de Lustosa 
Piquete Velho, seguindo até a propriedade do Sr. Ricardo, até a escola Roberto Hecke. 
Quilometragem diária: 59,2 Km (cinquenta e nove virgula dois). Turnos: manhã e tarde. Total 
de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
15 (quinze) lugares. 

KM 7636,88 R$ 
5,1197 

R$ 
39.098,1250 

4 Linha 17 - Saindo da propriedade do Sr. Alfredo Pontes, na localidade de Lustosa Bom 
Jesus, seguindo até a fazenda Scheifer, tendo sua continuidade até o Sr. Renato Geovante, 
na localidade de Lustosa Berreiro, passando pela casa da Família Kochanski, deslocando-se 
pela estrada principal de Lustosa Piquete Velho, até a escola Roberto Hecke. 
Quilometragem diária: 71,8 Km (setenta e um vírgulas oito quilômetros). Turnos: manhã e 
tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) veículo, com 
capacidade mínima de 30 (trinta) lugares. 

KM 9262,273 R$ 
5,3116 

R$ 
49.197,1015 

5 Linha 18: Saindo da propriedade do Sr. Roberto na localidade de Lustosa da Brahma, 
seguindo até a propriedade da família Berger, passando pela propriedade do Sr. Crenilson 
de Almeida, seguindo pela estrada principal de Lustosa da Brahma até a escola Roberto 
Hecke. Quilometragem diária: 58 (cinquenta e oito quilômetros). Turno: manhã e tarde. Total 
de viagens 04 (quatro). Tipo de veículo 1 (um) veículo com capacidade mínima de 22 
(lugares). 

KM 7482 R$ 
5,3116 

R$ 
39.741,3912 

6 Linha 19 - Saindo da propriedade do Sr. Geraldo na localidade de Lustosa Arroio Grande, 
seguindo pela estrada principal nas localidades de Lustosa Irara, passando pela propriedade 
do Sr. Marcos Silva, seguindo pela estrada principal da escola Roberto Hecke. 
Quilometragem diária: 98 Km (noventa e oito quilômetros) sendo que cada veículo 
percorrerá 48 quilômetros. Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo 
de veículo: 02 (dois) veículos com capacidade mínima de 41 (quarenta e um) lugares. Cada 
veículo percorrerá 49 Km (quarenta e nove quilômetros) diários. 

KM 12642 R$ 
5,4926 

R$ 
69.437,4492 

7 Linha 20 - Saindo da fazenda Cristo Rei na localidade de Morro Chato, passando pela 
Fazenda Paraiso, passando pela Fazenda Capivari, seguindo até a propriedade do Sr. Jacir 
Ferreira, passando pela localidade de Lustosa Piquete Velho, até a Escola Roberto Hecke. 
Quilometragem diária: 84 Km (oitenta e quatro quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de 
viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01(um) veículo com capacidade mínima de 12 
(doze) lugares. 

KM 10836 R$ 
5,1197 

R$ 
55.477,0692 

8 Linha 21 - Saindo da propriedade do Sr. Luizinho na localidade de Lustosa Arroio Grande, 
passando pela propriedade da Família Kossoski, passando pela propriedade do Sr. Pedro 
Martins, seguindo até a localidade de Lustosa Irara até a propriedade do Sr. Tadeu, 
seguindo até a localidade de Lustosa Arroio Grande. Quilometragem diária: 93 Km (noventa 
e três quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 06 (seis). Tipo de 
veículo: 01 (um) veículo com capacidade de 12 (doze) lugares. 

KM 11997 R$ 
5,0127 

R$ 
60.137,3619 

 
FORNECEDOR: LEANDRO JOSE ROSPIRSKI FISCHER - ME - CNPJ: 17.196.373/0001-82 
Valor Total do Fornecedor: 428.577,19 (quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). 
LOTE 1 LOTE 1 
Valor Total do Lote: 428.577,19 (quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). 
Item Especificação Unid. Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Linha 01 - Saindo da propriedade do senhor Carneiro, passando pela casa do senhor Zé 
Menon, tendo continuidade até a casa do senhor Ricieri, continuando pela estrada principal 
de Cerro Azul, passando pela entrada da família Vieira, passando pela Serraria do Zeti, até 
a Escola de São Braz.Quilometragem diária: 85,8 Km (oitenta e cinco vírgula oito 
quilômetros)Turno: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 
(um) veículo com capacidade mínima de 22 (vinte e dois) lugares 

KM 11068,27 R$ 
5,1300 

R$ 
56.779,8660 

   

 
2 Linha 02 - Saindo da propriedade da família Vieira, seguindo pela estrada principal da 

localidade de Cerro Azul até a Fazenda Jaborandi, passando pela propriedade da família 
Stroka, entrando numa estrada secundária, passando pela propriedade da família Antunes, 
seguindo até a escola de São Braz.  Quilometragem diária: 77 Km (setenta e sete 
quilômetros).  Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 
01 (um) veículo com capacidade mínima de 24 (vinte e quatro) lugares. 

KM 9933 R$ 
6,1220 

R$ 
60.809,8260 

3 Linha 03 - Saindo da propriedade da família Barth seguindo pela estrada principal de São 
Braz, entrando em um estrada secundária até a casa da família Travensoli, seguindo pela 
localidade de Canguerinha, entrando na estrada que dá acesso a casa da Família Lara, 
seguindo até a escola de São Braz. Quilometragem diária: 75,9 Km (setenta e cinco virgula 
nove quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 03 (três). Tipo de 
veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) lugares. 

KM 9791,136 R$ 
5,2260 

R$ 
51.168,2886 

4 Linha 04 - Saindo da propriedade do senhor Geraldo Orovoski, deslocando-se pela estrada 
principal de Cerro Azul até a casa do senhor Luis Amorim, entrando em uma estrada 
secundária, passando pela fazenda Pôr do Sol, continuando até a igreja do Descalvado, 
seguindo pela estrada principal do Descalvado até a uma escola desativada, retornando até 
a propriedade do senhor Caio, seguindo até a Escola de São Braz. Quilometragem diária: 
107,2 km (cento e sete quilômetros e duzentos metros). Turno: manhã e tarde. Total de 
viagens diárias: 03 (três). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 25 
(vinte e cinco) lugares. 

KM 13828,793 R$ 
5,0880 

R$ 
70.360,9344 

5 Linha 05 - Saindo da propriedade da família Heck, deslocando-se pela estrada até 
cascalheira da senhora (Dudu), seguindo até o assentamento de Santana, passando pelas 
propriedades Vandoski e Vanin até a Escola de São Braz. Quilometragem diária: 110,00 
Km (cento e dez quilômetros). Turnos: manhã e tarde. 
Total de viagens diárias: 03 (três). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima 
de 22 (vinte e dois) lugares. 

KM 14319 R$ 
5,0880 

R$ 
72.855,0720 

6 Linha 06 - Saindo da propriedade do senhor Alberto Lima, seguindo pela estrada principal 
de Cerro Azul, passando pela casa do senhor Amorim, passando pela localidade de 
Porteira Grande, entrando na estrada principal de Descalvado, passando por Fazendinha, 
Riozinho, até as escolas localizadas no perímetro urbano.  
Quilometragem diária: 123,2 Km (cento e vinte e três virgulas dois quilômetros). Turnos: 
manhã e noite. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares. 

KM 15892,793 R$ 
4,2340 

R$ 
67.290,1152 

7 Linha 07 - Saindo da propriedade do senhor Ostilho, seguindo pela estrada de Matão, 
passando pela Cascalheira Pedra Preta até a Escola São Braz, seguindo até a cidade de 
Ipiranga. Quilometragem diária: 90,5 Km (noventa vírgulas cinco quilômetros). Turnos: 
manhã, tarde e noite. Total de viagens diárias: 06 (cinco). Tipo de veículo: 01 (um) veículo 
com capacidade mínima de 28 (vinte e oito) lugares. 

KM 11674,5 R$ 
4,2240 

R$ 
49.313,0880 

 
FORNECEDOR: VANDERLEI ROSPIRSKI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.831.033/0001-22 
Valor Total do Fornecedor: 337.100,00 (trezentos e trinta e sete mil e cem reais). 
LOTE 4 LOTE 4 
Valor Total do Lote: 337.100,00 (trezentos e trinta e sete mil e cem reais). 
Item Especificação Unid. Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Linha 22 - Saindo da propriedade do S. Jonas Gebeluka na localidade de Chapadão, 
seguindo até o Sr. Gusto Novaski, passando pelo Alto da Vila Canguera deslocando-se até a 
Escola do Canguera. Quilometragem diária: 64,4 Km (sessenta e quatro vírgulas quatro 
quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 
01 (um) veículo com capacidade mínima de 15 (quinze) lugares. 

KM 8307,36 R$ 
4,9809 

R$ 
41.379,3248 

2 Linha 23 - Saindo da propriedade do Sr. Antônio na localidade de Colônia Adelaide, 
passando pela propriedade do Sr. Airton Japonês, seguindo até a casa do Sr. Carlos, 
seguindo até a propriedade da família Speckaliski, seguindo até a Escola de Canguera. 
Quilometragem diária: 54.1 Km (cinquenta e quatro vírgulas um quilômetros). Turnos: manhã 
e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro) Tipo de veículo: 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 21 (vinte e um) lugares. 

KM 6978,864 R$ 
5,4609 

R$ 
38.111,0750 

3 Linha 24 - Saindo da localidade de Canguera, seguindo pela estrada principal até a BR, 
seguindo para a Colônia Scheifer até a fazenda do Sr. Rubens Selski, seguindo pela estrada 
principal de Colônia Scheifer, deslocando-se para a localidade de Canguera até a Escola De 
Canguera. Quilometragem diária: 92 Km (noventa e dois quilômetros). Turnos: manhã e 
tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01(um) veículo com capacidade 
de mínima 20 (vinte) lugares. 

KM 11868 R$ 
5,0979 

R$ 
60.501,8772 

4 Linha 25 - Saindo da propriedade do Sr. Jair Kaiute na localidade de Colônia Adelaide, 
passando pelo Posto de Saúde, seguindo até a localidade de Ribeirão Bonito até a 
propriedade do Sr. Jorge Specalski, seguindo até a propriedade do Sr. Orestes, passando 
pela Fazenda Krupe, passando pelo posto de combustível seguindo até a Escola de Olho 
D’Água. Quilometragem diária: 88,4 Km (oitenta e oito virgula quatro quilômetros).  Turnos: 
manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (um) veículo com 

KM 11403,73 R$ 
5,0979 

R$ 
58.135,4320 
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capacidade mínima de 15 (quinze) lugares. 

5 Linha 26 - Saindo da Chácara Marista, passando pela localidade de Floresta, seguindo até a 
propriedade da Sra. Michele, seguindo para a propriedade do Sr. Claudio na localidade de 
Olho D’Agua, seguindo até a Escola de Olho D’Água.Quilometragem diária: 106 (cento e 
seis quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de 
veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 18 (dezoito) lugares. 

KM 13674 R$ 
4,8959 

R$ 
66.946,5366 

6 Linha 27 - Saindo da propriedade do Sr. Amilton Vininski na localidade de Pombal, seguindo 
até a propriedade do Sr. Rosaldo, seguindo pela estrada principal de Pombal até a Vila do 
Avencal, seguindo até a Escola do Avencal. Quilometragem diária: 45,9 (quarenta e cinco 
virgula nove quilômetros). Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo 
de veículo: 01 (um) veículo com capacidade mínima de 16 (dezesseis) lugares. 

KM 5921,136 R$ 
5,7919 

R$ 
34.294,4191 

7 Linha 28 - Saindo da localidade de Avencal, passando pela propriedade do Sr. Zé Bandaia, 
seguindo pela estrada principal de Avencal, até a propriedade do Sr. Colodel, seguindo até a 
propriedade da Sra. Denise, passando pela propriedade da Família Boreski, deslocando-se 
até a Escola de Avencal. Quilometragem diária: 50,5 (cinquenta virgula cinco quilômetros). 
Turnos: manhã e tarde. Total de viagens diárias: 04 (quatro). Tipo de veículo: 01 (uma) Van 
com capacidade mínima de 14 (quatorze) lugares. 

KM 6514,5 R$ 
5,7919 

R$ 
37.731,3325 

 
Ipiranga/PR, 23 de junho de 2021. 
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