
GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

ESPÉCIE: AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA W
001/2019/COPIL/AMTUR.
A EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR, Empresa Pública
Estadual, com base na Lei 13.303/2016, subsidiariamente a Lei 8.666/93 alterações
posteriores, legislação correlata, segundo as condições estabelecida no Edital e seus
anexos, faz saber a quem interessar possa, que realizará no dia 18 ~~rço ~~~9
1\$.•10:OQhoras, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MAIOR
OFERTA.
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Concessão de Uso Onerosa de
equipamento turístico (ônibus modelo URBANUSS PLUSS LOW-ENTRY DD - M,
automóvel no estilo double deck 2 andares, tipo city sightseeing, com piso superior
aberto, panorâmico, 71 lugares,) para operacionalização dos serviços turísticos "City
Tour" implementados pela Amazonastur, nas rotas turísticas da Cidade de Manaus,
incluído manutenções corretiva e periódica, visando modernizar o equipamento, bem
como ampliar e diversificar a receita explorável de modo a reposicioná-lo como
produto, tornando-o mercadologicamente competitivo, de acordo com as
especificações do Anexo I e demais exigências contidas no Edital.
LOCAL DE RECEBIMENTO/CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
Sala da COPIL, na sede da Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR, na com
sede na Avenida Santos Dumont, S/N, Tarumã - Manaus/AM (em frente ao Aeroporto
Eduardo Gomes),
O EDITAL poderá ser retirado no seguinte endereço:
- Edital disponível à partir do dia 12/02/2018 das 08:00 as 14:00 horas, devendo ser
retirado na Av. Santos Dumont, S/N, Tarumã - Manaus/AM (em frente ao Aeroporto
Eduardo Gomes), através de recolhimento de R$ 20,00 - Ag: 0482 - C/C: 633409-1 -
Bradesco - Empresa Estadual de Turismo, ou gratuitamente, através de
comparecimento pessoal na COPIUAMTUR, através de arquivo eletrônico (PDF),
devendo os interessados trazer mídia digital (pen-drive) para transferência, maiores
informações pelo fone (92) 2101-8170 - através das Servidoras Débora Vieira
Fernandes ou Mônica Vasconcelos de,~drade Freitas, das 08:00 as 14:00h
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