
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

Contrato Nº 000041/2023

JL TURSIMO LTDA

CNPJ:  34.056.732/0001-15

Rua RUA TURMALINA, 560 - Vila nova - Pancas - ES - CEP: 29750000

ANEXO - CONTRATO Nº 000041/2023 -  SEQUÊNCIA  N°000002296

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000001/2023 008535/2022

00002 - Secretaria Mun de Educação e CulturaSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00004 - Secretaria Mun. de Educação e CulturaLocal

MarcaItem

00216-1500002500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICADotação

TRANSPORTE COLETIVO MONTES CLAROS - SITIO
PALOMA (MUNICIPAL)
um microônibus
para o transporte de
estudantes do município de são
domingos do norte no periodo
integral com capacidade para
no mínimo de 23 (vinte e três)
passageiros sentados com
monitor para ser utilizado no
transporte escolar durante o
ano letivo de 2023. na seguinte
linhas diária e seguintes
itinerário: quaresma, sitio
paloma - montes claros - encr
do barracão – emeief “braço do
sul”, santa cecilia, sitio pereira,
reni pestana, pe do morro
honorato, reni pestana, sitio
pereira, emeief “braço do sul”
.
horário: saída - 06 horas,
chegada: 06 horas e 50 min
retorno: 16 e 30 horas.
total: 20 km ida
20 km volta
total: 40 km

229.227,608.120,00 28,230KM.002002

TRANSPORTE COLETIVO BRAÇO DO SUL - BEIJA
FLOR (MUNICIPAL)
um microônibus para o
transporte de estudantes do
município de são domingos do
norte no periodo integral com
capacidade para no mínimo de
30 (trinta) passageiros
sentados com monitor(a) para
serem utilizados no transporte
escolar durante o ano letivo
de 2023. nas seguintes linhas
diárias e seguintes horários:
itinerário: posto de gasolina
em frente a matriz de são
domingos, cristal, ebenezer,
beija flor, braço do sul, e
emeief “braço do sul”.
horário: saída-06 horas e 10
min - chegada: 7 horas
retorno: 16 e 30 horas
total: 27,7km ida
27,7 km volta

126.328,5611.246,20 11,233KM.003003
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total: 55,4km

TRANSPORTE COLETIVO - CORREGO GRANDE -
FAZENDA SANTA HELENA (MUNICIPAL)
um microônibus
para o transporte de
estudantes do município de são
domingos do norte no turno
matutino com capacidade para
no mínimo de 30 (trinta)
passageiros sentados com
monitor (a) para ser utilizado
no transporte escolar durante
o ano letivo de 2023. nas
seguintes linhas diárias e
seguintes itinerário: luiz bruni,
adilton bruni, valerio,
cabiceira do corrego
samambaia, manabrador,
oswaldo bruni, santa helena,
emeief fazenda santa helena,
morro benedito barbosa,
manobrador, capela benedito
barbosa, santa helena,
romanha, pedreira, genario
quaresma, ferrrugem,
manobrador, pedreira,
romanha, juninho alves, santa
helena, emeief santa helena.
horários: saída- 06 horas e 10
minutos e chegada: 06 horas e
50 minutos retorno: 12 horas
total: 30,2 km ida
30,2 km volta
total: 60,4 km

179.957,6312.261,20 14,677KM.004004

TRANSPORTE COLETIVO SÃO JOSÉ DO HONORATO
(MUNICIPAL)
um
ônibus para o transporte de
estudantes do município de são
domingos do norte no turno
matutino com capacidade para
no mínimo de 40 (quarenta)
passageiros sentados com
monitor (a) para ser utilizado
no transporte escolar durante
o ano letivo de 2023. nas
seguintes linhas diárias e
seguintes horários. itinerário:
represa fazenda catelan, são
joão do dumer, fazenda
comper, lapa, pedro ferrari,
emeief patrimonio de santo
antonio.
horário: saída-06 horas
chegada: 06h e 50 minutos -
retorno: 12h.
total: 18 km ida
18 km volta
total: 36 km

169.034,047.308,00 23,130KM.005005

TRANSPORTE COLETIVO SÃO GONÇALO (MUNICIPAL)
um microônibus para o transporte
de estudantes do município de
são domingos do norte no
turno matutino com
capacidade para no mínimo de
23 (vinte e três) passageiros
sentados com monitor (a) para

190.726,827.511,00 25,393KM.006006
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ser utilizado no transporte
escolar durante o ano letivo
de 2023. nas seguintes linhas
diárias e seguintes horários.
itinerário: mineração guidoni,
rancho fundo, corrego da
duvida, fazenda esmeralda,
corrego da duvida sentido
guidoni, rancho fundo mizael
guidoni, rancho fundo, emef
são gonçalo.
horário: saída- 06 horas -
chegada: 06 e 50 horas
retorno: 12h.
total: 18,5 km ida
18.5 km volta
total: 37 km

TRANSPORTE COLETIVO DUMER (MUNICIPAL)
um microônibus
para o transporte de
estudantes do município de são
domingos do norte no periodo
integral com capacidade para
no mínimo de 23 (vinte e três)
passageiros sentados com
monitor (a) para ser utilizado
no transporte escolar durante
o ano letivo de 2023. nas
seguintes linhas diárias e
horários. itinerário: dumer,
beira rio são josé, aguiberto
celante, castelan, corrego
misterioso, saldanha, são
paulo da cruz emeief córrego
dumer.
horário: saída-06 horas,
chegada: 07 horas - retorno:
16h e 30 min.
total: 17 km ida
17 km volta
total: 34 km

149.863,136.902,00 21,713KM.007007

TRANSPORTE COLETIVO BOM DESTINO/DUMER
(MUNICIPAL)
um ônibus para o transporte
de estudantes do município de
são domingos do norte no
periodo integral com
capacidade para no mínimo de
40 (quarenta) passageiros
sentados com monitor (a) para
ser utilizado no transporte
escolar durante o ano letivo
de 2023. nas seguintes linhas
diárias e seguintes horários.
itinerário: dumer, bom
destino, igreja deus é amor,
emef maria mariani, córrego
fortuna, emeief córrego
dumer.
horário: saída- 06 horas,
chegada: 07 horas – retorno :
16h e 30 min
retorno - ed. infantil: 12 horas
total: 18 km ida
retorno ed. infantil : 14km
18 km volta
total: 50 km

214.134,5510.150,00 21,097KM.008008

TRANSPORTE COLETIVO - FERRUGEM - CORREGO 184.221,2816.646,00 11,067KM.009009
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CIPÓ (MUNICIPAL)
um ônibus para o
transporte de estudantes do
município de são domingos do
norte no turno matutino com
capacidade para no mínimo de
44 (quarenta e quatro)
passageiros sentados com
monitor (a) para serem
utilizados no transporte
escolar durante o ano letivo
de 2023. nas seguintes linhas
diárias e seguintes horários:
itinerário: são domingos,
corrego do café, ferrugem,
assentamento núcleo i, três
perobas, córrego do alcino,
ferro velho, córrrego alcino,
três perobas, assentamento
nucleo ii, assentamento sede,
assentamento nucleo ii,
romanha, emeief córrego
ferrugem.
horário: saída-05 horas e 50
min e chegada 7 horas horário:
saída- 12 horas
total: 41 km ida
41 km volta
total: 82 km

Secretaria Mun de Educação e Cultura:              1.443.493,62

Secretaria Mun de Educação e Cultura:              1.443.493,62

JL TURSIMO LTDA:              1.443.493,62
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