
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  3674 3100

 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  55/2022 - PR

147/2022

147/2022

08/11/2022

08/11/2022

Folha:  1/2

Item

1 3000,000

Quantidade

KM

Unid

Transporte - ônibus com no mínimo 40 

Especificação

8,4900

Preço Unit. Máximo

25.470,0000

Total Preço Máximo

lugares com bagageiro, sanitário e ar-

condicionado - serviços de transporte 

intermunicipal/interestadual de atletas 

e comissões para participação em 

competições esportivas, grupos 

folclóricos e culturais, educandos para 

visitas técnicas e intercâmbios, grupos 

da "melhor idade", equipes técnicas para 

visitação de feiras e exposições, 

pacientes quando em tratamento em outras 

cidades, usuários/pacientes do CAPS e 

demais programas de saúde e para 

transporte de passageiros quando estes 

representarem o município de Mondaí em 

eventos oficiais - veículo com 

capacidade igual ou superior a 40 

(quarenta) lugares - com previsão de 

execução anual de 3.000 km. (01-01-57433)

2 3000,000 KM Transporte - ônibus/van com no mínimo 14 5,5600 16.680,0000

 lugares e ar condicionado - serviços de 

transporte intermunicipal/interestadual 

de atletas e comissões para participação 

em competições esportivas, grupos 

folclóricos e culturais, educandos para 

visitas técnicas e intercâmbios, grupos 

da melhor idade, equipes técnicas para 

visitação de feiras e exposições e 

demais transporte de passageiros quando 

estes representarem o município de 

Mondaí em eventos oficiais veículo com 

capacidade superior a 14 (quatorze) 

lugares  com previsão de execução anual 

de 3.000 km. (01-01-58343)

3 3000,000 KM Serviços de transporte intramunicipal de 8,6700 26.010,0000

atletas e comissões para participação em 

competições esportivas, grupos 

folclóricos e culturais, educandos para 

visitas técnicas e intercâmbios, grupos 

da "melhor idade", equipes "técnicas" 

para visitação de feiras e exposições e 

demais transporte de passageiros quando 

estes representarem o Município de 

Mondaí em eventos oficiais dentro dos 

limites geográficos do município - 

veículo com capacidade igual ou superior 



 Item Quantidade
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CNPJ:
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C.E.P.:

Unid

83.028.415/0001-09
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Especificação

Telefone:  3674 3100

 ANEXO   I

Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  55/2022 - PR

Total Preço Máximo

147/2022

147/2022

08/11/2022

08/11/2022

Folha:  2/2

a 40 (quarenta) lugares. (01-01-57435)

4 3000,000 KM Serviços de transporte intramunicipal de 6,7100 20.130,0000

atletas e comissões para participação em 

competições esportivas, grupos 

folclóricos e culturais, educandos para 

visitas técnicas e intercâmbios, grupos 

da "melhor idade", equipes "técnicas" 

para visitação de feiras e exposições e 

demais transporte de passageiros quando 

estes representarem o Município de 

Mondaí em eventos oficiais dentro dos 

limites geográficos do município - 

veículo com capacidade com no mínimo 20 

(vinte) lugares. (01-01-57436)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 88.290,0000


