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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

CGC / C.P.F: 01.801.623/0001-26 

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 1546 – VILLA NINITA – CENTRO 

CIDADE:     MANAUS                              UF: AM 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
2.1. TITULO DO PROJETO:  Serviços de Hospedagem com alimentação para atender os eventos 

culturais. 
 
2.2. OBJETIVO:  Contratação de Empresa para viabilizar a prestação de serviço de 

hospedagem e alimentação, para atender os eventos culturais 2015 da 
Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, dentre suas inúmeras missões, está a 
incumbência pela organização e infraestrutura da programação cultural, que compreende a realização de diversos eventos 
culturais, dentre os quais estão o Festival Amazonas Jazz, Festival Folclórico do Amazonas, Festival Folclórico de Parintins, 
Festival Amazonas de Música, Festival de Dança, Festival de Rock, Festival de Teatro e o Concerto de Natal. Esses eventos 
têm o objetivo de proporcionar lazer e entretenimento à população de Manaus, em diferentes áreas da Cidade e em outros 
Municípios do Estado. 

Nos eventos realizados em Manaus tem-se a participação de profissionais especializados nas mais diversas áreas 
culturais como técnicos, cenógrafos, figurinistas, diretores, artistas, etc, vindos de outros Estados Brasileiros e Países diversos, 
com intuito de disseminar conhecimento e incentivar o intercâmbio cultural entre profissionais para o amadurecimento e 
aprimoramento profissional visando ainda elevar o nível da qualidade da mão de obra local. 

Nos outros Municípios, como em Parintins que possui o complexo cultural Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, 
com capacidade para atender 5,7 mil alunos com cursos técnicos e artísticos oferecidos gratuitamente e ainda bibliotecas, 
inclusive infantil, sala de exposição para artistas plásticos do Amazonas e uma exclusiva para artistas parintinenses, cinema 3D 
com acervo de 350 filmes e os memoriais dos Bumbás Garantido e Caprichoso, diante desse contexto, existe a necessidade de 
deslocamento de profissionais e artistas aos locais que estão sendo realizados atividades ligadas a área cultural.   

Em tais eventos são executadas inúmeras ações de vários Órgãos Públicos (Municipal, Estadual e Federal), que, 
em sua maioria, as despesas com deslocamento são custeados por esta Secretaria. 

Pela grandiosidade do Festival de Parintins, o qual é conhecido mundialmente, os preparativos da parte operacional 

iniciam-se cerca de 30 (trinta) dias antes, com a chegada da primeira equipe que coordena o serviço de controle do espaço aéreo 

do aeroporto, e as demais equipes desembarcam entre 15 (quinze) a 7 (sete) dias antes, como é o caso da  segurança, saúde e 

membros da Secretaria de Cultura, Polícia Federal, Infraero, Anac e  Cerimonial, que começam seus trabalhos atendendo os pré-

eventos, a exemplo da Festa dos Visitantes, necessitando do serviço de hospedagem com alimentação naquela localidade. 

A realização de um evento do porte de Festival Folclórico de Parintins cuja rivalidade acirrada é uma das principais 

características, cabe ao Governo, de acordo com o regulamento do festival, viabilizar hospedagem em casa com uso exclusivo e 

restrito, não sendo permitido o compartilhamento por outros hospedes, somente para a comissão julgadora que é composta por 10 

jurados e um fiscal de cada Bumba, que para exercer a função de jurado é necessário serem especialistas  como, artistas, 

etnólogos, cenógrafos , antropólogos folcloristas, músicos professores universitários, Mestres ou Doutores nas respectivas áreas. O 

processo de escolha dos jurados é feita pelos representantes dos Bumbás, que selecionam  e recrutam em três diferentes estados 

da Federação. Durante toda a permanência em Parintins  não é permitido  a  comissão julgadora  se ausentar do local de 

hospedagem, o que leva o Governo disponibilizar além de uma casa com todo conforto e lazer para acomodar 05 pessoas, também 

uma embarcação  para acomodar as outras 07 pessoas e realizar durante o dia passeios  turísticos. 

De mesmo modo como ocorre com o evento acima, o Concerto de Natal realizado no Largo de São Sebastião, em Manaus, 
necessita de serviços conforme mencionado anteriormente, pois se trata de uma superprodução, envolvendo cerca de 4.000 (quatro mil) 
artistas de Manaus, de outros Municípios, Estados e até do exterior. 

A missão da Secretaria de Cultura tem por finalidade valorizar, formatar e difundir as manifestações culturais e artísticas 

do Estado, oferecendo mecanismos e meios para os agentes, produtores e artistas de modo geral suprindo as demandas 

consideradas relevantes e de interesse público. Ante o exposto, faz-se necessário a Contratação de 1 (uma) Empresa para 

viabilizar a prestação de serviço de hospedagem com alimentação, para atender as necessidades dos eventos da Secretaria de 

Estado de Cultura e outros eventos culturais que a SEC desenvolva suas ações. 
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

FASE ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. 
PERÍOD

O 

ÚNIC
A 

Contratação de Empresa para viabilizar a realização de serviço de hospedagem e 

alimentação, em Manaus, e outros municípios do Amazonas, para atender os eventos 

da Secretaria de Estado de Cultura 2015, Conforme discriminação abaixo:  

   

Lote 01    

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO EM HOTEL DE CATEGORIA SUPERIOR 
LOCALIZADOS NA ZONA SUL DE MANAUS – aproximadamente a 300metros do 
Teatro Amazonas, dispondo dos seguintes serviços: 
- O hotel deverá possuir no mínimo 200 unidades habitacionais (UH) 
- Apartamentos adaptados para pessoas com necessidades especiais 
- Apartamentos para não fumantes 
- Estação de trabalho 
- Coffee shop 
- Restaurante 
- Estacionamento 
- Brinquedoteca 
- Loja de conveniência com autoatendimento 
- Sala de eventos 
- Acesso à internet gratuito (WIFI) em todos os apartamentos 
- Ar condicionado individual 
- Cofre eletrônico 
-- TV  com DVD Player 

Diária 2.655 
07 

Meses 

1- Apartamento Single Standart com café da manhã, almoço e jantar, incluindo 
refrigerante ou água. 

 Lote 02    

 

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO EM HOTEL 5 ESTRELAS, na Zona  Centro 
Sul, dispondo dos seguintes serviços:. 
- O hotel deverá possuir no mínimo 200 unidades habitacionais (UH) 
Café incluso na diária, Concierge, Equipe de Recreação, Instalações com acesso a 
deficientes físicos, Farmácia, Shopping Center, Dois Restaurantes, Três Bares, 
Estacionamento gratuito para hóspedes (serviço terceirizado),Banco 24 horas 
(localizado na farmácia do shopping center), Room Service 24 horas, Agência de 
viagens, Sala de Conferência e Reunião, Televisão a cabo, Internet WIFI nas áreas 
públicas, Ambulatório, Boate, Salão de Beleza, Cyber Café 

Diária 380 
07 

Meses 

 
1- Apartamento Single Standart com café da manhã, almoço e jantar, incluindo 
refrigerante ou água. 

 Lote 03    

 

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃOEM HOTEL E OU POUSADA COM  
CATEGORIA SUPERIOR , EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS -Dispondo 
as seguintes características; 
. O hotel deverá possuir no mínimo 50 unidades habitacionais (UH) 
. Recepção 24 horas;  
• Restaurante Próprio 
• Troca de roupas diariamente;  
• Lavanderia;  
• Sala de estar e TV;  
• Televisão 100% UH;  
• Internet em áreas sociais;  
• Mini refrigerador no apartamento 
• Climatização no apartamento 
• Café da manhã, almoço e jantar;  
. Pagamento com cartão de crédito ou débito. 

Diária 646 
07 

Meses 

 
1- Apartamento Single Standart com café da manhã, almoço e jantar, incluindo 
refrigerante ou água 
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

FASE ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. PERÍODO 

 

Lote 04    

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO EM PARINTINS, INCLUINDO OS 
SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (ÁGUA, 
REFRIGERANTE OU SUCO) 

Diaria 

 

03 meses 

Hospedagem em uma Casa para atender parte da Comissão de Jurados: 
com 05 suítes singles equipadas com ar condicionado e chuveiro elétrico, 
com sala de ginástica, sala de visita, sala de jantar, sala de TV, lavanderia, 
piscina com banheiro social e área para churrasco, garagem com capacidade 
para dois microônibus e píer privativo. Sem predominância de nenhuma das 
duas cores: azul e vermelho na pintura externa e interna da casa e na 
decoração. Com serviço de cozinha 24 horas, garçom, limpeza diária. 

05 

Hospedagem em uma Casa para atender a Secretaria de Cultura: nas 
proximidades do Bumbódromo, para hospedar 18 pessoas, com 08 suítes 
equipadas com ar condicionado e chuveiro elétrico, sala de TV, sala de visita, 
sala de jantar, cozinha com equipamentos e garagem para 03 carros. Com 
serviço de limpeza diária. 

10 

Hospedagem em uma Casa para atender a Policia Federal: nas 
proximidades do Bumbódromo, para hospedar 12 pessoas, com 05 suítes 
equipadas com ar condicionado e chuveiro elétrico, sala de visita, sala de 
jantar, sala de TV, lavanderia, garagem com capacidade para no mínimo 02 
carros e área para acomodar 01 cachorro.  

07 

Hospedagem em uma Casa para atender o Cindacta -4: nas proximidades 
do Bumbódromo, para hospedar 29 pessoas, com 08 suítes equipadas com 
ar condicionado e chuveiro elétrico, sala de visita, sala de jantar, sala de TV, 
lavanderia, garagem com capacidade para no mínimo 02 carros  

29 

 Hospedagem em Pousada para atender os servidores do Cerimonial do 
Governo, Anac, Infraero, Funtec: apartamentos equipados com televisão, ar 
condicionado e banheiro privativo com chuveiro elétrico, sendo: 

 

07 apartamentos duplos com 02 camas de solteiro (06 diárias cada) 42 

17 apartamentos triplos com 03 camas de solteiro (06 diárias cada) 102 

03 apartamentos singles (06 diárias cada) 18 

HOSPEDAGEM EM HOTEL TIPO RESORT, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (COM ÀGUA, REFRIGERANTE 
OU SUCO) 
Em apartamento com ar condicionado, interfone, frigobar, TV a cabo, 
banheiro privativo com sistema de aquecimento de água, restaurante, quadra 
poli esportiva, piscinas, bar, recepção 24 horas e píer privativo. 

 

05 apartamentos triplos (05 diárias cada) 25 

01 apartamento máster (05 diárias cada) 05 

HOSPEDAGEM EM IATE  DE CATEGORIA SUPERIOR, PARA ATENDER 
PARTE DA COMISSÃO JULGADORA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (COM ÁGUA, REFRIGERANTE 
OU SUCO), SERVIÇO DE BORDO COM TRIPULAÇÃO UNIFORMIZADA, 
LIMPEZA DIÁRIA, CAMAREIRA. EQUIPADO COM MOTOR DE LUZ 
PRÓPRIA. 

 

Um iate  com capacidade para hospedar até 16 pessoas: com 08 suítes 
equipadas com cama de casal, ar condicionado, chuveiro elétrico e com área 
de lazer, restaurante, cozinha, sala de Jantar e sala de TV. 

06 
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5. PLANO DE APLICAÇÃO 

Programa / projeto 
Atividade 

Fonte de 
Financiamento 

Elemento de 
Despesas 

Valor Global Estimado Observação 

     

6. ORÇAMENTO ANALITICO 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND QUANT V. UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

 

Contratação de Empresa para realizar serviço de hospedagem  com 

alimentação , em Manaus, e outros municípios do Amazonas, para 

atender os eventos da Secretaria de Estado de Cultura 2015, 

Conforme discriminação abaixo:  

    

Lote 01     

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO EM HOTEL DE 
CATEGORIA SUPERIOR LOCALIZADOS NA ZONA SUL DE 
MANAUS – aproximadamente a 300metros do Teatro, para 
atender o Festival Amazonas de Rock, Festival Amazonas de 
Ópera, Festival Amazonas Jazz, e outros eventos Culturais, 
dispondo dos seguintes serviços: 
- apartamentos adaptados para pessoas com necessidades 
especiais 
- Apartamentos para não fumantes 
- Estação de trabalho 
- Coffee shop 
- Estacionamento 
- Brinquedoteca 
- Loja de conveniência com autoatendimento 
- Sala de eventos 
- Acesso à internet gratuito (WiFi) em todos os apartamentos 
- Ar condicionado individual 
- Cofre eletrônico 
- - TV  com DVD Player 

Diária 2.655   

1- Apartamento Single Standart com café da manhã, almoço e 
jantar, incluindo refrigerante ou água 

 VALOR DO LOTE 1     

  Lote 02     

 

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO EM HOTEL 5 ESTRELAS, na 
Zona  Centro Sul, dispondo dos seguintes serviços:. 
- O hotel deverá possuir no mínimo 200 unidades habitacionais 
(UH) 
Café incluso na diária, Concierge, Equipe de Recreação, Instalações 
com acesso a deficientes físicos, Farmácia, Shopping Center, 
Dois Restaurantes, Três Bares, Estacionamento gratuito para 
hóspedes (serviço terceirizado),Banco 24 horas (localizado na farmácia 
do shopping center), Room Service 24 horas, Agência de viagens, Sala 
de Conferência e Reunião, Televisão a cabo, Internet WIFI nas áreas 
públicas, Ambulatório, Boate, Salão de Beleza, Cyber Café 

    

 
1- Apartamento Single Standart com café da manhã, almoço e jantar, 
incluindo refrigerante ou água. 

Diária 380   

 VALOR DO LOTE 2  
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6. ORÇAMENTO ANALITICO (CONTINUAÇÃO) 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UN QT  VALOR      
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 LOTE 03 

 

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃOEM HOTEL E OU POUSADA COM  
CATEGORIA SUPERIOR , EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS 
Dispondo as seguintes características; 
. Recepção 24 horas;  
• Restaurante Próprio 
• Troca de roupas diariamente;  
•  Lavanderia;  
• Sala de estar e TV;  
• Televisão 100% UH;  
• Internet em áreas sociais;  
• Minirrefrigerador no apartamento 
• Climatização no apartamento 
• Café da manhã, almoço e jantar;  
. Pagamento com cartão de crédito ou débito. 

Diária 646   

 VALOR DO LOTE 3     

 LOTE 04     

 
HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO EM PARINTINS, 
INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E 
JANTAR (ÁGUA, REFRIGERANTE OU SUCO) 

    

 

Hospedagem em uma Casa para atender parte da Comissão de 
Jurados: com 05 suítes singles equipadas com ar condicionado e 
chuveiro elétrico, com sala de ginástica, sala de visita, sala de 
jantar, sala de TV, lavanderia, piscina com banheiro social e área 
para churrasco, garagem com capacidade para dois microônibus e 
píer privativo. Sem predominância de nenhuma das duas cores: 
azul e vermelho na pintura externa e interna da casa e na 
decoração. Com serviço de cozinha 24 horas, garçom, limpeza 
diária. 

Diaria 

05   

 

Hospedagem em uma Casa para atender a Secretaria de 
Cultura: nas proximidades do Bumbódromo, para hospedar 18 
pessoas, com 08 suítes equipadas com ar condicionado e chuveiro 
elétrico, sala de TV, sala de visita, sala de jantar, cozinha com 
equipamentos e garagem para 03 carros. Com serviço de limpeza 
diária. 

10   

 

Hospedagem em uma Casa para atender a Policia Federal: nas 
proximidades do Bumbódromo, para hospedar 12 pessoas, com 05 
suítes equipadas com ar condicionado e chuveiro elétrico, sala de 
visita, sala de jantar, sala de TV, lavanderia, garagem com 
capacidade para no mínimo 02 carros e área para acomodar 01 
cachorro.  

07   

 

Hospedagem em uma Casa para atender o Cindacta -4: nas 
proximidades do Bumbódromo, para hospedar 29 pessoas, com 08 
suítes equipadas com ar condicionado e chuveiro elétrico, sala de 
visita, sala de jantar, sala de TV, lavanderia, garagem com 
capacidade para no mínimo 02 carros  

29   

 

 Hospedagem em Pousada para atender os servidores do 
Cerimonial do Governo, Anac, Infraero, Funtec: apartamentos 
equipados com televisão, ar condicionado e banheiro privativo com 
chuveiro elétrico, sendo: 

   

 07 apartamentos duplos com 02 camas de solteiro (06 diárias cada) 42   

 17 apartamentos triplos com 03 camas de solteiro (06 diárias cada 102   

 03 apartamentos singles (06 diárias cada) 18   
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6. ORÇAMENTO ANALITICO (CONTINUAÇÃO) 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UN QT  VALOR      
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 HOSPEDAGEM EM HOTEL TIPO RESORT, INCLUINDO OS 
SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (COM 
ÀGUA, REFRIGERANTE OU SUCO) 
Em apartamento com ar condicionado, interfone, frigobar, TV a cabo, 
banheiro privativo com sistema de aquecimento de água, restaurante, 
quadra poli esportiva, piscinas, bar, recepção 24 horas e píer 
privativo. 

    

 
05 apartamentos triplos (05 diárias cada) 

Diaria 

25   

 01 apartamento máster (05 diárias cada) 05   

 HOSPEDAGEM EM IATE DE CATEGORIA SUPERIOR, PARA 
ATENDER PARTE DA COMISSÃO JULGADORA, INCLUINDO OS 
SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (COM 
ÁGUA, REFRIGERANTE OU SUCO), SERVIÇO DE BORDO COM 
TRIPULAÇÃO UNIFORMIZADA, LIMPEZA DIÁRIA, CAMAREIRA. 
EQUIPADO COM MOTOR DE LUZ PRÓPRIA. 

   

 Um Iate com capacidade para hospedar até 16 pessoas: com 08 
suítes equipadas com cama de casal, ar condicionado, chuveiro 
elétrico e com área de lazer, restaurante, cozinha, sala de Jantar e 
sala de TV. 

06   

 VALOR TOTAL LOTE 04  
   

 VALOR TOTAL DOS LOTES     
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6. ORÇAMENTO ANALITICO 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND QUANT V. UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

 

Exigências: 
1. Possuir registro na Embratur 
2. Possuir registro na ABIH ou ABAV 
3. Possuir registro do CRA 
4. Apresentar contrato de locação dos equipamentos, confirmação de bloqueia de reserva ou 

título de propriedade (pousadas, iates, hotéis e casas) 
 
Observações: 
 

1. Nos valores das diárias devem estar incluídos taxa de serviço, impostos e taxa do Amazonas 
Convention Bureau. 
 
2. Nas locações das casas as despesas relativas ao consumo de água e energia elétrica 
ocorrerão por conta da contratada. 
 
3. A empresa contratada deverá disponibilizar no período da locação das casas: móveis, 
louças, utensílios de cozinha, talheres, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho, bem 
como, serviço de limpeza. 
 
4. A contratante não se responsabiliza por despesas extras dos hospedes, tais como, bebida 
alcoólica, lanches, telefone, lavanderia. 

 
5. No valor dos serviço de hospedagem em iate deverá estar incluso o píer para ancorá-lo, bem 
como combustível, serviços de limpeza e mão de obra (tripulação). 

 
6. O local onde for ancorado o iate, deverá possuir infraestrutura adequada para oferecer o 
serviço de alimentação (café da manhã, almoço e jantar com água, refrigerante ou suco), não 
sendo permitido a utilização da cozinha do iate para desenvolvimento de tal atividade. 

 
7. A tripulação do iate deverá estar toda uniformiza.  

 
8. Apresentar cardápio adequado a cada tipo e categoria de hospedagem. 

 
9. A adjudicação do objeto licitado, REFERENTE AO LOTE 04 fica condicionada ao parecer 
técnico emitido pelo setor competente posterior à vistoria técnica a ser realizada in loco, em 
Parintins, com exceção do iate que a vistoria deverá ser feita em Manaus, um dia após o 
encerramento dos lances, por uma comissão desta Secretaria a fim de verificação de 
localização, qualidade dos equipamentos (móveis, louças, eletrodomésticos, utensílios de 
cozinha, talheres, etc.) e verificação das instalações tendo como base as discriminações deste 
projeto. 

 
 
 

 VALOR TOTAL DOS LOTES     
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8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

ANO/ 2015 

 

VALOR TOTAL DO PROJETO 

 

junho Julho Agosto Setembro outubro novembro dezembro 

9. OBSERVAÇÃO: 

. 
   

 

10. DECLARAÇÃO: 

Declaramos que este Plano está de acordo com a Lei n.º  8.666. de 21.06.93. 

 

 

Manaus,         de Maio de 2015.   

                    LOCAL E DATA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 
PROJETO BÁSICO 

 

 

 

11. APROVAÇÃO PELO RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: 

APROVADO 

 

 

Manaus,       de Maio de 2015.   

                  LOCAL E DATA SECRETÁRIO 
 

 

 


