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PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2022 
 

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço 
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/09/2022 com início às 09:00hs. 
LOCAL: Centro Administrativo Municipal 
OBJETO: Contratação de prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário rural 
de passageiros, por ônibus no Município de Victor Graeff. 
 

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEF/RS, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. LAIRTON ANDRÉ KOECHE, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO para o conhecimento de todos os interessados, que realizará, 
nesta unidade, licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor 
Preço Mensal, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço 
Unitário do Item, objetivando a contratação de prestação de serviço de transporte 
coletivo rodoviário rural de passageiros, o qual será regido pela Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°014/2008, de 11 de abril de 
2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento 
Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão será realizada no dia 19/09/2022 com 
início às 09:00 horas, no Centro Administrativo do Município de Victor Graeff, 
localizada na Avenida João Amann, nº 690, Centro, Victor Graeff/RS, e será 
conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio. 
 

1- DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de prestação de serviço de 
transporte coletivo rodoviário rural de passageiros, por ônibus no Município de Victor 
Graeff, com veículo que dispõe de no mínimo 27 lugares, nas quartas e sextas-
feiras, tendo um trajeto aproximado de 100 (cem) quilômetros, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Obras, conforme roteiro a seguir: 
 

Turno da Tarde: Horário de Saída: 12:00h (doze horas).  
Trajeto nas Quartas-feiras: Saída de Santa Cruz,/José Clademir de Almeida 
Bueno, em direção a Faxinal, passando pelos Monteiros, passando por Breno 
Karling, passando por Erni Wortz, passando por Vilson Neuhaus, passando por 
Barro Preto, chegando a BR 386, passando pela Linha Mello, passando por São 
José da Glória, pelos de Paula, pelo Colonial até chegar a cidade de Victor Graeff. 
Horário de chegada: 13:30h (treze horas e trinta minutos). Horário de Retorno: 
16:30h (dezesseis horas e trinta minutos). 


