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Governo do Estado de
Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - SEDUC

Dados do Projeto da
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Anexo 
II
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0745-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

1 - Conta Corrente:
  

2 - Banco:
  

3 - Agência:
  

4 - Praça de Pagamento:
  

II - DADOS DO PROJETO

5 - Título do Projeto:
  AQUISIÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR 0KM

6 - Periodo:
// a 22/10/2021

7 - Descrição Sintética do Objeto:

   Micro Ônibus Rural Escolar 34+2 lugares (motorista e auxiliar) Ar Condicionado poltrona do motorista com
amortecimento hidráulico, poltrona dos passageiros escolar sofá 1000x800, tomada 12v no painel, sirene
marcha ré, preparação para rádio, preparação para itinerário eletrônico, câmera de marcha ré com monitor
no painel, faixa escolar, revestimento das poltronas em plástico azulão amassado.

8 - Justificativa da Proposição:

   O Município de Carlinda Mato Grosso foi criado através da Lei Estadual Nº 6.594, de 19 de dezembro de
1994. Está inserido na Meso-região Norte Matogrossense e Micro região Alta Floresta. Possui
aproximadamente 1.915 km de hidrografia, incluindo o rio Teles Pires que encerra a divisa do município na
porção leste, compreendendo aproximadamente 124 km de extensão nos limites municipais. Além do rio
Teles Pires, outros dois importantes rios da região, Quatro Pontes e Ariranha que formam os limites
municipais nas porções oeste e sul. A população do município em torno de 10.199 habitantes, segundo
fontes do IBGE 2020. A população Carlindense teve um declive nos últimos anos devido ao período de
transição econômica, visto que nosso município possui alguns ciclos econômicos como agricultura, pecuária,
os quais passam por uma crise no mercado. O município desde sua fundação vem passando por uma série
de atividades econômicas no intuito de se adequar a realidade física ambiental e sócia-cultural (Região
Amazônica). Carlinda possui um potencial turístico, vislumbra tornar este potencial em um produto acessível
a todo o mercado local e regional, desenvolver o atrativo eco turístico, construir um ambiente de
estabilidade para investimentos em empreendimentos de ecoturismo, criar empregos, renda e
oportunidades de desenvolvimento econômico e garantir o desenvolvimento sustentável da região. A
Secretaria Municipal de Educação através de diagnóstico da frota municipal de transporte escolar vê a
necessidade de aquisição de novos veículos para o transporte escolar terrestre (ônibus), devido á renovação
necessária da frota, uma vez que o município possui ônibus escolar com até doze anos de uso. Visando o
princípio da economicidade ao órgão público, é imprescindível a substituição desses veículos em decorrência
do alto custo de manutenção dos mesmos, para assim darmos continuidade ao atendimento da demanda
existente no município, garantindo o conforto, a qualidade e a segurança necessária aos alunos usuários do
transporte escolar. Referente a Emenda de Bancada n°711.201.5

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente)

9 - Programa:
     527-APRENDIZAGEM EM FOCO

10 - Projeto/Atividade:
     2231-SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

11 - Natureza  0  0

12 - Fonte
 0

13 - Valor
 R$ 0,00

 0  R$ 0,00


