ANEXO I

PROJETO BÁSICO
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS)
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE
AADC - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CGC: 13.659.617/0001-65
ENDEREÇO: Av. Rio Purús nº 103 - Conjunto Vieiralves, loteamento Jardim Amazônia, Bairro: Nossa
Senhora das Graças - CEP: 69053-050

CIDADE: MANAUS

UF: AM

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1. TITULO DO PROJETO:

Serviços de locação de transporte

2.2. OBJETIVO:

Contratação de empresa prestadora dos serviços de locação de transporte,
ônibus, micro ônibus e vans, com motorista por demanda para atender as
necessidades dos alunos dos CENTROS ESTADUAIS DE CONVIVÊNCIA
DA FAMILIA e CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONCERTO DE
NATAL e outras atividades culturais.

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural/ AADC, coordena e apóia durante todo o ano diversos
eventos culturais na Capital e interior do Estado e atende de forma variada as programações dos espaços
como Teatros, Centros Culturais, Museus, Bibliotecas, Difusão Cultural, formação artística. Esses eventos
têm o objetivo de proporcionar lazer e entretenimento gratuito à população de Manaus, em diferentes áreas
da cidade.
Por outro lado, para participação dos alunos, aqui em especial, os que frequentam e utilizam as atividades
dos Centros Estaduais de Convivência da família e do idoso, para participarem destes eventos, encontram
dificuldades para irem até o local da realização, necessitando de transportes dos Centros até o local onde
será realizado o evento.
Desta feita, a fim de proporcionar a presença destes alunos, com conforto e segurança, faz-se necessário a
contratação de empresa prestadora dos serviços de locação de transporte terrestre (ônibus, micro ônibus e
vans) com motorista e combustível para atender as necessidades de locomoção dos alunos dos CENTROS
ESTADUAIS DE CONVIVÊNCIA DA FAMILIA e CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONCERTO DE
NATAL e outras atividades culturais.
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.
ESPECIFICAÇÃO
FASE

I

II

III

PERÍODO

UND

QTDE

Contratação de empresa prestadora dos serviços de locação de transporte, ônibus, micro ônibus e vans, com
motorista por demanda para atender as necessidades dos alunos dos CENTROS ESTADUAIS DE
CONVIVÊNCIA DA FAMILIA e CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONCERTO DE NATAL e outras
atividades culturais.
25 Ônibus executivo, com capacidade de 42 a 44 passageiros, ar condicionado, som
ambiente, poltronas executivas, rádio de comunicação entre o escritório e os demais
veículos da empresa (no perímetro urbano), toalete (WC), combustível e motorista, com no
máximo 1 (um) ano de uso.
20 Micro ônibus, com capacidade de 28 a 32 passageiros, ar condicionado, som ambiente,
poltronas executivas, rádio de comunicação entre o escritório e os demais veículos da 12 (doze) Serviço
empresa (no perímetro urbano), combustível e motorista, com no máximo 1 (um) ano de meses
uso
15 Vans, com capacidade de 9 a 15 lugares, (sem bagagem), assentos em tecido, direção
hidráulica, com ar condicionado, vidros elétricos das portas dianteiras, travamento central
das portas, som ambiente, e rádio de comunicação entre escritório e os demais veículos
(no perímetro urbano), combustível e motorista, com no máximo 1 (um) ano de uso

5. PLANO DE APLICAÇÃO
Programa / projeto
Atividade

Fonte de Financiamento

Elemento de Despesas

Valor Global Estimado

250

200

50

Observação

R$ 170.000,00
6. ORÇAMENTO ANALITICO
DESCRIMINAÇÃO
ITEM

I

II

III

UND

QTDE DE QTDE DE
VALOR
VEÍCULOS TRASLADO UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Contratação de empresa prestadora dos serviços de locação de transporte, ônibus, micro ônibus e vans, com
motorista por demanda para atender as necessidades dos alunos dos CENTROS ESTADUAIS DE
CONVIVÊNCIA DA FAMILIA e CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONCERTO DE NATAL e outras
atividades culturais.
25 Ônibus executivo, com capacidade de 42 a 44 passageiros, ar
condicionado, som ambiente, poltronas executivas, rádio de
comunicação entre o escritório e os demais veículos da empresa
(no perímetro urbano), toalete (WC), combustível e motorista,
com no máximo 1 (um) ano de uso
20 Micro ônibus, com capacidade de 28 a 32 passageiros, ar
condicionado, som ambiente, poltronas executivas, rádio de
comunicação entre o escritório e os demais veículos da empresa
Serviço
(no perímetro urbano), combustível e motorista, com no máximo 1
(um) ano de uso
15 Vans, com capacidade de 9 a 15 lugares, (sem bagagem),
assentos em tecido, direção hidráulica, com ar condicionado,
vidros elétricos das portas dianteiras, travamento central das
portas, som ambiente, e rádio de comunicação entre escritório e
os demais veículos (no perímetro urbano), combustível e
motorista, com no máximo 1 (um) ano de uso

VALOR TOTAL

25

250

400,00

100.000,00

20

200

300,00

60.000,00

15

50

200,00

10.000,00

170.000,00
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7. PLANILHAS E ANEXOS:
1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
- Os serviços serão por traslado, isento de outras taxas fixas, no qual deverão estar incluídas todas as despesas com mão de obra,
motorista, manutenção do veículo, serviços mecânicos em geral inclusive reposição de peças, encargos sociais, taxas, impostos,
administração, combustível, seguro e quaisquer outros necessários à execução dos serviços;
- Local da execução dos serviços: No âmbito do perímetro urbano, onde houver unidades da Secretaria de Cultura e outras localizações para
a realização dos serviços administrativos.
- Deverá ser utilizado, preferivelmente, veículo próprio na prestação dos serviços, o qual deve ser mantido em perfeito estado de
conservação, limpeza e segurança, portando documentos, equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
2. EXIGÊNCIAS:
- A empresa vencedora deverá possuir cadastro dos veículos junto a Empresa Municipal de Transporte Urbano e registro atualizado na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente;
- Os motoristas deverão apresentar-se uniformizados e identificados;
- Veículo em boas condições de uso (conservação), limpeza e segurança;
- Veículo com Seguro Obrigatório atualizado;
- Veículo devidamente licenciado para o ano em curso;
- Veículo portando documentos, equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito e Conselho Nacional de
Trânsito;
- O contrato será por 12(doze) meses fixos.
Deverá estar incluso nos custos:
- Motoristas habilitados de acordo com a categoria do veículo;
- Combustível;
- Uniformes e identificação dos motoristas;
- Taxas, impostos, manutenção em geral do veículo e quaisquer outros que se façam necessários à execução do serviço.
3. PLANO DE ATENDIMENTO:
3.1. A CONTRATADA, deverá possuir uma Central de Atendimento ao Cliente para que os CENTROS possam entrar em contato em casos
emergenciais.
3.2. A empresa contratada deverá prestar serviços:
a) Com expediente de 8(oito) horas diárias, caso haja necessidade de usar o veículo nos finais de semana, haverá compensação nas horas
trabalhadas. Ficando a referida prestadora de serviços na responsabilidade de comunicar por escrito o dia da folga compensada.
4. PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS:
4.1 A CONTRATADA obrigar-se-á:
4.1.1 Do veículo:
a) Veículo com o Licenciamento Anual em situação regular junto ao DETRAN-AM ano em
curso;
b) Veículo em plenas condições de conservação, limpeza e segurança;
c) Veículo com revisão em dias;
d) Veículo com pneus em novos;
e) Veículo feito à troca de óleo em dias;
f) Veículo abastecido;
g) Veículo portando documentos, equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pelo Conselho Nacional de Transito;
4.1.2 Do condutor:
a) Condutor possuidor da Carteira Nacional de Habilitação na categoria B;
b) Condutor em perfeitas condições de conduzir veículo automotor;
4.1.3 Do horário de prestação de serviço
a) A Contratada deverá estar no local da prestação de serviço no horário normal de expediente, ou seja, de 8h00 as 12h00 e
14h00 as 18h00.
4.1.4 Das multas de Trânsito:
a) As multas que por ventura a empresa contrair, enquanto estiver prestando serviços para esta Secretaria, a AADC não terá
nenhuma responsabilidade sob estas uma vez que a AADC não obriga e nem incentiva a violação da lei de transito nacional,
como por exemplo: conduzir veículos em velocidade acima do permitido, estacionar em locais proibidos, etc.
4.1.5 Do serviço:
a) Os serviços serão por diária, isento de outras taxas fixas, no qual deverão estar incluídas todas as despesas com mão de obra,
motorista, manutenção dos veículos, serviços mecânicos em geral inclusive reposição de peças, encargos sociais, taxas,
impostos, administração, seguro e quaisquer outros necessários à execução dos serviços e com combustível;
b) Os serviços executados terão garantia de 12(doze) meses.
4.1.6 Do contrato:
a) O CONTRATO será realizado conforme demanda/mês.
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8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ANO 2013
META

FORMA DE PAGAMENTO

SOB DEMANDA

Conforme demanda por mês

VALOR TOTAL ESTIMADO - ANO 2013
R$ 170.000,00
(Cento e setenta mil reais)

ELABORADO PELA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

APROVADO

Manaus, 11 de setembro de 2013.
LOCAL E DATA

Orione de Almeida Cruz Veras
Presidente em exercício da Agência Amazonense de
Desenvolvimento Cultural

