
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000006/2019

A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ:  04.632.838/0001-59

Avenida VEREADOR GENESIO SILVEIRA, S/N - GUANABARA - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000006/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002218

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000005/2019 000273/2019

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

LINHA 01 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
valdemar tineu x cor. laje x ponto ônibus x nossa senhora
das graças x iuna

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho/delfino b. vieira

turnos:
matutino, vespertino e noturno

88 kms diários

45.811,929768,00 4,69KM012

LINHA 02 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerários:
cór. do morro redondo x boa sorte x p. ônibus x n. senhora
das graças x ref. n.ossa sr. graças x morro redondo x
nossa sr.  das graças x iùna

escolas atendidas
escola espelho/delfino b. vieira

turnos:
matutino e vespertino.

140 kms diários

70.707,0015540,00 4,55KM015

LINHA 03 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
escola mª c. silveira x encruzilhada  sebastião osório x ralirio
lima x iúna reforço/serrinha ii x cabeceira tijuco preto x iúna.

escolas atendidas:
dalila/deolinda/nagem/.....

turnos:
matutino e noturno

75 kms diários

39.044,258325,00 4,69KM003

LINHA 04 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
água santa x cor. s. antonio x sit. nalzina x faz. ater florindo
x sit. daltinho faria x iúna.

escolas atendidas:
escola viva/ escola espelho/nagem/ deolinda/ dalila

turnos:
matutino, vespertino e noturno

94 kms diários

48.935,4610434,00 4,69KM013
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LINHA 05 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
fazenda da ponte  x vicente amélio x bom sucesso x  ida e
volta.

escolas atendidas:
bom sucesso.

turnos:
matutino.

51 kms diários

37.136,165661,00 6,56KM005

LINHA 06 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
serra do fama x ferrugem x tinguaciba x bicame x laranja da
terra / prosperidade x barra  laranja terra x esc. laranja da
terra.

escolas atendidas:
luiz m. heringer

turnos:
matutino.

108 kms diários

56.223,7211988,00 4,69KM009

LINHA 07 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
rio claro x egito x favela x josé pedro x principe.

escolas atendidas:
maria barros horth.

turnos:
matutino e vespertino

84 kms diários

43.729,569324,00 4,69KM008

LINHA 08 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
rio claro x (nelin) x giovane x ponte x principe x rio claro x
j.pedro x príncipe.

escolas atendidas:
maria barros horth.

turnos:
matutino e vespertino.

68 kms diários

38.947,687548,00 5,16KM007

LINHA 10 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
a. lalado x morro redondo x denir moço x brasilino x ponto
ônibus x nossa  srª das graças x iúna.

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho/delfino b. vieira.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

92 kms diários

47.894,2810212,00 4,69KM001

LINHA 11 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
b. sorte x p. jair x a. daniel x s. batista x p. ônibus x dist.
n.srª das graças.

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho/delfino b. vieira          .

55.703,1311877,00 4,69KM002
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turnos:
matutino, vespertino e noturno

107 kms diários

LINHA 12 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
príncipe x quartel x b. vista x bonfim x cor. do bráz x c. cruz
x príncipe.

escolas atendidas:
maria barros horth.          .

turnos:
matutino, vespertino e noturno

59 kms diários

36.870,876549,00 5,63KM006

LINHA 13 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
faz. boa esperança x cór. nilson rosa x auto socorro x
nossa srª das graças.

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho/delfino b. vieira.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

96 kms diários

49.976,6410656,00 4,69KM004

LINHA 14 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
tinguaciba x cantinho da saudade x padaria x cor. vila x
comida caseira (pouso alto) x sitio ze acasio x pequiá.

escolas atendidas:
padre afonso braz.

turnos:
matutino e vespertino

90 kms diários

46.853,109990,00 4,69KM011

LINHA 15 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
socorro x cor. laje x ponto ônibus x nossa sra.  das graças
x uberaba.

escolas atendidas:
escola espelho/delfino b. vieira/ nagem/deolinda.          .

turnos:
matutino, vespertino e noturno

90 kms diários

46.853,109990,00 4,69KM010

LINHA 16 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS
itinerário:
água santaxcórrego st antonioxcórrego do bálsamoxfaz.
áter florindoxiúna.

escolas atendidas:
escola viva/ nagem/ deolinda/ dalila.          .

turnos:
matutino

65 kms diários

33.838,357215,00 4,69KM014

LINHA 18 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:

83.302,1716761,00 4,97KM044
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tinguaciba x cor. saudade x cor. fama x vila x pequiá x faz.
providência x faz. stª bárbara x cor. saudade x cór.vila x b.
rio x pequiá .

escolas atendidas:
padre afonso braz.          .

turnos:
matutino, vespertino e noturno

151 kms diários

LINHA 19 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
a.guilh.xbar lucio x bar do boi x rio claro x egito xponte
cimento x venda x j.pedro.x principe.

escolas atendidas:
maria barros horth.

turnos:
matutino e vespertino

67 kms diários

38.374,927437,00 5,16KM020

LINHA 20 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
pilões ii x stª clara do caparaó x faz do cassini x pedregulho
x br 262.

escolas atendidas:
santa clara do caparao/ padre afonso braz.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

98 kms diários

56.130,4810878,00 5,16KM035

LINHA 21 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
prosperidade x cantamissa x fortaleza x esc. laranja da terra
x laranja da terra  x beira rio x pequia x prosperidade x
tinguaciba x laranja da terra.

escolas atendidas:
luiz moises heringer /padre afonso braz/.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

145 kms diários

79.992,1516095,00 4,97KM037

LINHA 22 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cor. do fama x laranja da terra x barra laranj a da terra x
pequia x cantinho da saudade x pequia .

escolas atendidas:
padre afonso braz.

turnos:
matutino e vespertino

121 kms diários

66.752,0713431,00 4,97KM027

LINHA 23 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
serrinha ii x tijuco preto x iúna.

escolas atendidas:
escola espelho/maria ortiz/nagem/ deolinda/dalila

54.412,2010545,00 5,16KM040
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turnos:
matutino, vespertino e noturno

95 kms diários

LINHA 24 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
rio claro x ponte cimento x quartel cima x placa x j.pedro x
cor. poço fundo x príncipe.

escolas atendidas:
maria barros horth/padre afonso bras.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

118,4 kms diários

67.814,7813142,40 5,16KM018

LINHA 25 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
faz. da alegria x santa clara x br 262 x pequiá.

escolas atendidas:
santa clara do caparao x padre afonso braz.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

90 kms diários

51.548,409990,00 5,16KM033

LINHA 26 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
boa esperança x bom sucesso x iuna.

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho/bom sucesso/nagem/
deolinda/dalila.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

120 kms diários

68.731,2013320,00 5,16KM023

LINHA 27 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cór. do meio x banco da terra x santíssima trindade.

escolas atendidas:
escola espelho/elza de castro scardini.

turnos:
matutino e vespertino

75 kms diários

42.957,008325,00 5,16KM029

LINHA 28 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
barro branco x socorro x nossa srª das graças x b. branco
x asfalto x figueira.

escolas atendidas:
escola viva/ escola espelho/delfino/nagem/ deolinda/ dalila.

turnos:
matutino e vespertino

93 kms diários

53.266,6810323,00 5,16KM022

LINHA 29 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
tia velha x terreiro senhor betinho
(sitio  dr junior).

51.548,409990,00 5,16KM043
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escolas atendidas:
escolas: viva/nagem/dalila/deolinda

turno:
matutino

90 kms diários

LINHA 30 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
faz bem posta x figueira x barro branco x  faz. joão amorim x
cor. socorro de baixo x nossa  srª. graças x iuna.

escolas atendidas:
escola viva/ escola espelho/delfino/nagem/ deolinda/ dalila.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

123 kms diários

70.449,4813653,00 5,16KM031

LINHA 31 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
faz. bem posta x figueira x faz. joão amorim  x iuna.

escolas atendidas:
escola viva /escola espelho/dalila/nagem/deolinda.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

60 kms diários

34.365,606660,00 5,16KM032

LINHA 32 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
bom sucesso x córrego do bálsamo x lavador x iúna.

escolas atendidas:
escola viva/nagem/ deolinda/ dalila.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

89 kms diários

50.975,649879,00 5,16KM024

LINHA 33 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
santa barbara x cor. dos palmeiras x tinguaciba x esc.
laranja da terra x cor. fama x cor. da saudade x pequiá x
santa bárbara x tinguaciba x cór. do vila x laranja da terra.

escolas atendidas:
luiz moises heringer/padre afonso braz.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

145 kms diários

79.992,1516095,00 4,97KM039

LINHA 34 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
paulinho hilario x ponte alta x  serrinha i x terra corrida.

escolas atendidas:
escola espelho/escola viva/ponte alta/nagem/deolinda/dalila.

turnos:
matutino e vespertino

96 kms diários

54.984,9610656,00 5,16KM017

LINHA 35 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:

37.726,686438,00 5,86KM041
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stª.clara do urbano x c. cúst. e fer x cor. mafra x cór.stofe x
r.02 irmãos x stª.cla.urbano.

escolas atendidas:
santa clara do urbano.

turnos:
matutino

58 kms diários

LINHA 36 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
são jose três pontes x m. derli x b. amarelo x pequiá.

escolas atendidas:
creche raio de luz.

turnos:
matutino e vespertino

78 kms diários

44.675,288658,00 5,16KM042

LINHA 38 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
fazenda antônio mandinho x santa clara do caparaó.

escolas atendidas:
santa clara do caparao/ padre afonso braz.

turnos:
matutino e vespertino

90 kms diários

51.548,409990,00 5,16KM034

LINHA 39 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
asfalto x recreio x zé procópio x salomão  x pedreira tia
velha.

escolas atendidas:
c. recreio/ deolinda/ nagem/ h. coutinho/ dalila/ deolinda.

turnos:
matutino e vespertino

139 kms diários

76.682,1315429,00 4,97KM021

LINHA 40 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cór. santo antônio x centro dos gourlart x valdenir teba x
adiel x  iúna.

escolas atendidas:
escola espelho/nagem/ deolinda/dalila.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

85 kms diários

48.684,609435,00 5,16KM030

LINHA 41 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
rio pardinho x saibreira x iuna x saibeira x tia velha  (matutino
so tia velha).

escolas atendidas:
escola espelho/escola viva/nagem/deolinda/dalila.

turnos:
matutino vespertino e noturno

71.717,1014430,00 4,97KM019
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130 kms diários

LINHA 42 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
ref. figueira x barro branco x ref. cor. socorro.

escolas atendidas:
escola viva/ delfino/nagem/ deolinda/ dalila.

turnos:
matutino

90 kms diários

51.548,409990,00 5,16KM038

LINHA 43 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cabeceira jatoba x esc. ponte alta x usina x terra corrida
xiuna x  matinha x agua santa x cor. santo antonio x sitio
adiel x matinha x iuna.

escolas atendidas:
terra corrida/ ponte alt/ deolinda/nagem/dalila.

turnos:
matutino e vespertino

114 kms diários

62.890,3812654,00 4,97KM025

LINHA 44 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
corrego. bom recreio x ponto de onibus asfalto br 262 x
moacir moura ponto de ônibus asfalto.

escolas atendidas:
escola viva/nagem/deolinda/dalila.

turnos:
maturtino, vespertino e noturno

114 kms diários

62.890,3812654,00 4,97KM028

LINHA 45 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cor. chiadorxcr. zé luis x santa clara caparaó x j.teodoro x
faz.casini x br 262.

escolas atendidas:
santa clara do caparao/ p. afonso braz.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

110 kms diários

63.003,6012210,00 5,16KM026

LINHA 46 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
pilões x santa clara do caparaó x br 262.

escolas atendidas:
santa clara do caparao/ p. afonso braz.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

107 kms diários

59.028,6911877,00 4,97KM036

LINHA 47 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
neblina x sitio dalton heringer x iuna.

escolas atendidas:
escola viva.

33.495,365106,00 6,56KM016
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turnos:
matutino

46 kms diários

LINHA 48 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cór. ped. x santa clara x br 262 x pequiá x faz. antonio
mandinho x saibreira x santa clara.

escolas atendidas:
santa clara do caparao/ padre afonso braz.

turnos:
matutino, vespertino e noturno

91 kms diários

58.686,8110101,00 5,81KM047

LINHA 51 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
trindade x são cristovao x cor. aparecida x alto trindade x
sitio pastor margarino x cor araras x uberaba x escola
agricola x cor. boa sorte x perdição x guanabara x quilombo
x rod.  pizzaria carretao x apae

escolas atendidas:
apae

turnos:
matutino e vespertino

192 kms diários

109.969,9221312,00 5,16KM046

LINHA 52 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
perdiçao x cor . barro branco x cor. recreio x santa rosa x
figueira x esc. dalila x. bairro guanabara x bairro quilombo x
iuna bebidas x apae

escolas atendidas:
apae

turnos:
matutino e vespertino

103 kms diários

66.425,7311433,00 5,81KM050

LINHA 53 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
laranja da terra x tinguaciba x santa clara (piloes) x alto dos
piloes x cor. santa cruz  x agua potavel x  cor. bom recreio x
lar. dos velhinhos x casiano osorio x paulo barra grande x
edigar auto peças x casa de apoio x apae

escolas atendidas:
apae

turnos:
matutino e vespertino

318 kms diários

158.841,0035298,00 4,50KM048

LINHA 54 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
pequia x sit alessandro braga (principe) x santa clara  x
bairro vila nova x bairro ferreira vale x nossa senhora da
penha x apae

156.343,5034743,00 4,50KM049
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escolas atendidas:
apae

turnos:
matutino e vespertino

313 kms diários

LINHA 55 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
serrinha ii x serinha sentido torre (arzito) x usina x bairro
guabanara x bairro quilombo x bairro nossa da penha (pito) x
bairro ferreira vale x apae

escolas atendidas:
apae

turnos:
matutino e vespertino

105 kms diários

67.715,5511655,00 5,81KM051

LINHA 56 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
bom sucesso x venda x cor. do chapeu x esc. bom
sucesso x iuna x centro dos goulart x esc. deolinda x bairro
quilombo x igreja catolica mae dos homens x cras x salao
são vicente x bairro nossa senhora da penha (pito )  x casa
de apoio x apae

escolas atendidas:
apae

turnos:
matutino e vespertino

107 kms diários

69.005,3711877,00 5,81KM045

LINHA 58 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
santa clara x  café teeiro x agua potavel x duas pontes x
santa izabel x pequia

escolas atendidas:
padre afonso braz

turnos:
matutino, vespertino e noturno

205 kms diários

123.787,2022755,00 5,44KM063

LINHA 59 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
br 262 x trevo stª izabel x agua potavel x bairro nossa sra.
da penha x iuna

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho/dalila/nagem/deolinda

turnos:
matutino e vespertino

180 kms diários

131.068,8019980,00 6,56KM058

LINHA 60 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:

80.825,7612321,00 6,56KM067
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vargem alegre x trevo x iuna x casa de apoio x bela vista

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho/dalila/nagem/deolinda

turnos:
matutino, vespertino e noturno

111 kms diários

LINHA 61 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
santa rosa x iuna x bairro ferreira vale x casa de apoio

escolas atendidas:
escola viva/dalila/deolinda/nagem

turnos:
matutino e vespertino

120 kms diários

87.379,2013320,00 6,56KM065

LINHA 62 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
posto de irupi x  santa rosa x iuna

escolas atendidas:
escola viva

turnos:
matutino

36 kms diários

56.223,723996,00 14,07KM052

LINHA 63 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
unimag x c. apoio x bela vista x  - iuna x trindade x iuna/ref.
iuna x trindade x iuna

escolas atendidas:
escola espelho/escola viva/nagem/dalila/deolinda

turnos:
matutino e vespertino

154 kms diários

112.136,6417094,00 6,56KM066

LINHA 65 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
alto trindade x jose grande x trindade x ref. jose grande

escolas atendidas:
escola viva/elza c. scardini

turnos:
matutino e vespertino

108 kms diários

78.641,2811988,00 6,56KM054

LINHA 66 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
arzito x cruz do tenente x agua santa x quilombo x iuna

escolas atendidas:
escola viva/deolinda/dalila/nagem

turnos:

54.123,604440,00 12,19KM055
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matutino

40 kms diários

LINHA 67 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cor. perdido x vicente x amélio x cor. chapéu x antonio
gomes x  bom sucesso x iúna

escolas atendidas:
escola viva/escola espelho x dalila x nagem x deolinda

turnos:
matutino x vespertino

82 kms diários

59.709,129102,00 6,56KM060

LINHA 68 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
trindade x banco da terra (amanc.) x stª clara x banco da
terra x  trindade

escolas atendidas:
escola espelho/escola viva/ elza de castro scardini

turnos:
matutino e vespertino

76 kms diários

55.340,168436,00 6,56KM056

LINHA 69 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
biscina (divisa ibitirama x cór. das araras x trindade

escolas atendidas:
santissima trindade/ elza c. scardini uberaba

turnos:
matutino, vespertino e noturno

80,8 kms diários

58.835,338968,80 6,56KM057

LINHA 70 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
reforço/ boas novas x água potável x pequiá

escolas atendidas:
padre afonso braz

turnos:
matutino e vespertino

155 kms diários

112.864,8017205,00 6,56KM061

LINHA 72 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cor. mario osório x uberaba x banco da terra x escola
agrícola x distrito sant. trindade

escolas atendidas:
elza de castro  scardini / alda de castro lofego

turnos:
matutino, vespertino e noturno

85 kms diários

61.893,609435,00 6,56KM059

LINHA 73 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS 55.557,7210767,00 5,16KM084
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itinerário:
saibeira x iuna x saibreira

escolas atendidas:
escola viva/deolinda/dalila/nagem/escola espelho

turnos:
matutino e noturno

97 kms diários

LINHA 74 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
santa cruz x irupi x iuna

escolas atendidas:
escola viva

turnos:
matutino

84 kms diários

61.165,449324,00 6,56KM064

LINHA 75 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
santa marta x praça banestes ibitirama x ponte do araça x
distrito santissima trindade x iuna

escolas atendidas:
escola viva

turnos:
matutino

106 kms diários

77.184,9611766,00 6,56KM053

LINHA 76 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
santa clara do ibatiba x laginha x iuna

escolas atendidas:
escola viva

turnos:
matutino

94 kms diários

68.447,0410434,00 6,56KM062

LINHA 77 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
são josé das 3 pontes x pequiá x água potável br 262 x
trevo de santa isabel x iúna

escolas atendidas:
escola henrique coutinho (escola viva)

turnos:
matutino

104 kms diários

54.141,3611544,00 4,69KM068

LINHA 78 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
santa maria de cima x br 262 x iúna

escolas atendidas:
escola henrique coutinho (escola viva)

turnos:

35.400,127548,00 4,69KM069
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matutino

68 kms diários

LINHA 79 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
br 262 x sebastião dutra x são josé x roncador x iúna

escolas atendidas:
escola henrique coutinho (escola viva)

turnos:
matutino

94 kms diários

48.935,4610434,00 4,69KM070

LINHA 80 - VEICULO PARA 12 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
valdemar tineu x j0nas florindo  x denir mendonça x iúna

escolas atendidas:
deolinda x nagem x dalila

turnos:
matutino

74 kms diários

38.523,668214,00 4,69KM071

LINHA 83 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
corrego do caeté x pilões x santa clara x pequiá x santa
clara do urbano x corrego caeté/santa clara do urbano x
santa clara do caeté

escolas atendidas:
padre afonso braz / santa clara do urbano

turnos:
matutino e noturno

137 kms diários

78.468,1215207,00 5,16KM072

LINHA 84 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
igrejinha x córrego do zé luis miranda x fazenda do casini x
santa clara do caparaó

escolas atendidas:
santa clara do caparaó / padre afonso braz

turnos:
matutino e vespertino

65 kms diários

37.229,407215,00 5,16KM073

LINHA 85 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
pequiá x córrego da onça x príncipe x pequiá

escolas atendidas:
padre afonso braz

turnos:
matutino e vespertino

62 kms diários

35.511,126882,00 5,16KM074

LINHA 86 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
terra corrida x cabeceira do seio do abraão x iúna

escolas atendidas:
escola viva / escola espelho / nagem / dalila / deolinda

46.966,329102,00 5,16KM075
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turnos:
matutino, vespertino e noturno

82 kms diários

LINHA 87 - VEICULO PARA 15 PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
córrego do chiador x córrego zé luis x santa clara do
caparaó x j. teodoro x fazenda casini x br 262

escolas atendidas:
santa clara do caparaó / padre afonso braz

turnos:
matutino e vespertino

73 kms diários

41.811,488103,00 5,16KM076

LINHA 88 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
esc. elza de castro x pad. perdição x habitat madeiras x
escola delfino x escola elza de castro x escola delfino x
escola elza de castro x escola viva x escola elza de castro
x escola nagem x escola santíssima trindade x escola elza
de castro

escolas atendidas:
escola viva / escola espelho / elza de castro escardini / alda
lofêgo / delfino / nagem

turnos:
matutino, vespertino e noturno

134 kms diários

97.573,4414874,00 6,56KM077

LINHA 89 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
trindade x são cristóvão x córrego do meio x zé grande x
córrego dos diários x trindade

escolas atendidas:
escola espelho / alda lofêgo / elza de castro scardini

turnos:
matutino, vespertino e noturno

87 kms diários

63.349,929657,00 6,56KM078

LINHA 91 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
prata de lajinha x lajinha x trevo de lajinha x br 262 x iúna

escolas atendidas:
escola viva

turnos:
matutino

114 kms diários

83.010,2412654,00 6,56KM085

LINHA 92 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
cabeceira bom sucesso x córrego bálssamo x rosalino x r.
florindo x iúna

escolas atendidas:
escola espelho / nagem / dalila / deolinda

49.514,887548,00 6,56KM079
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turnos:
matutino e noturno

68 kms diários

LINHA 93 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
iúna x ibatiba x iúna

escolas atendidas:
ifes / escola viva

turnos:
matutino e vespertino

100 kms diários

72.816,0011100,00 6,56KM080

LINHA 94 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
avazeg x cesan x casa de apoio x serraria do acrísio x
guanabara

escolas atendidas:
deolinda/creche casulo/nagem/dalila

turnos:
matutino e vespertino

10 kms diários

33.322,201110,00 30,02KM081

LINHA 95 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
vila nova xposto lorena x avazeg x quilombo

escolas atendidas:
nagem / deolinda

turnos:
matutino e vespertino

10 kms diários

33.322,201110,00 30,02KM082

LINHA 96 - VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATE 44
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
posto petrolina x vila nova x praça do colégio renascer x
beira rio x rodoviária x  ferreira vale x quilombo x
guanabaraalino x r. florindo x iúna

escolas atendidas:
creche vovó orcília / creche casulo / deolinda/nagem/dalila

turnos:
matutino e vespertino

12 kms diários

39.986,641332,00 30,02KM083

LINHA 97 - VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATE 31
PASSAGEIROS/ALUNOS
itinerário:
pequiá x rio claro x igreja presbiteriana x são joão do
príncipe x pequiá x zóios dagua x são joão do príncipe x
pequiá

escolas atendidas:
padre afonso brás

turnos:

83.838,3014430,00 5,81KM086
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matutino, vespertino e noturno

130 kms diários

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              5.363.907,61

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              5.363.907,61

A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI:                        5.363.907,61

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

