
De: Michael C Trindade  
Enviada em: sexta-feira, 2 de março de 2018 16:52 
Para: Presidencia <presidencia@aabbsalvador.com.br>; RS Viagens Eventos 
<contatorsviagens@gmail.com>; Vanessa Reis <vanessa@sdtour.com.br>; 
eventos@grou.com.br; Michele Souza <michelesouza@grou.com.br> 
Cc: Pedro P. C. Magno <pepe@fenabb.org.br>; Jezreel Agra <jez@fenabb.org.br>; Cristiano M 
Silva <cristiano@fenabb.org.br>; Felipe O M Silva <felipe@fenabb.org.br>; Hana K Silva 
<hana@fenabb.org.br>; Jhonathan A. Araujo <jhonathan@fenabb.org.br>; Nayara Silva 
<nayara@fenabb.org.br>; Rhayane Didoff <rhayane@fenabb.org.br>; Thalita K G Silva 
<thalita@fenabb.org.br>; Viana J S Filho <viana@fenabb.org.br> 
Assunto: Informativo Transporte interno - CINFAABB 2018 - IMPORTANTE!!! 

 

 

 
  
PARA: AABBs PARTICIPANTES DO CINFAABB 2018 
Com cópia: todos os CESABBs 
  
Caro Dirigente, 
  
CINFAABB 2018 – COMUNICADO SOBRE O TRANSPORTE 
INTERNO – Comunicamos que foi contratada a empresa SDTour, para prestar o 
serviço de deslocamento interno nos percursos Hotel/AABB/Hotel  para os 
participantes do CINFAABB 2018. 
  
CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS: 
  
Ônibus:            46 passageiros (com ar condicionado, sanitário pressurizado, som, 
microfone e motorista treinado). 
Micro-ônibus:  26 passageiros (com ar condicionado, som e motorista treinado) 
  
SERVIÇOS: 
   

   Serão 27 veículos, sendo 25 ônibus e 2 micro-ônibus contratados por 
conta da organização do evento para atender o transporte interno das 
delegações de Aracruz (ES) Micro-ônibus, Belém (PA), Belo Horizonte 
(MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cascavel (PR), Cuiabá (MT), 
Curitiba (PR), Erechim (RS), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), 
Goiânia (GO), Joinville (SC), Londrina (PR), Manaus (AM) Micro-ônibus, 
Natal (RN), Niterói (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro 
(RJ), Santa Cruz do Sul (RS), São Luiz (MA), São Paulo (SP), Teresina 
(PI), Toledo (PR), Vila Velha (ES) e Vitoria (ES) que utilizarão transporte 
aéreo; 
  

    As AABBs de Cacoal (RO), Caxias do Sul (RS), Chapecó (SC), 
Gramado/Canela (RS), Maringá (PR), Rio Verde de Mato Grosso (MS), 
Palmas (TO) por se tratarem de delegações com poucos integrantes, serão 
atendidas com táxi convencional ou Uber/aplicativos de transporte. As 
despesas com táxi ou Uber/aplicativos de transporte serão reembolsadas 
pela AABB Sede, mediante apresentação de comprovante de pagamento 
(um carro por delegação, trecho de ida e de volta, por dia). Caso tenham 



assentos vagos, essas delegações poderão valer-se de “caronas” em 
ônibus de outras delegações.  

  

         As AABBs de Aracaju (SE), Itabuna (BA), João Pessoa (PB), Maceió 
(AL), Panambi (RS), NÃO serão atendidas com transporte interno do 
evento, visto que o deslocamento dos atletas até Salvador será realizado 
de ônibus ou carro próprio e deverão utilizar o mesmo veículo para o 
deslocamento interno;  

  
         Atenção para o anexo onde consta o termo de declaração de 
responsabilidade para utilização dos veículos contratados. As 27 
delegações atendidas com ônibus ou micro-ônibus deverão enviar o termo 
de responsabilidade preenchido e assinado para 
contatorsviagens@gmail.com e vanessa@sdtour.com.br: 
  - Coordenadora do transporte representante da FENABB = Sra. Samea 

R&S Viagens e Eventos Fone: 61-9 8167-2232  
                    - Coordenadora do transporte representante da SDTour = Sra. Vanessa 
Reis - (71) 3382-0054 ou (71) 9 9144-9584 
  

         O período da contratação será de 16.03 a 23.03.2018, exceto o dia 
21.03.2018 por ser o dia da folga geral, não havendo transporte por conta 
do evento. 

  

         A diária será de até 10 horas por dia, durante sete dias de 16.03 a 
23.03 (exceto o dia 21.03 – folga geral) - acumulativas de 70 horas no 
período como nos eventos anteriores; 

  

         A franquia será de até 120km por dia, durante o período de sete dias 
de 16.03 a 23.03 (exceto o dia 21.03 – folga geral). Caso a quilometragem 
total exceda e/ou o total de horas excedam o contrato, serão cobrados 
adicionais das respectivas AABBs na proporção de R$4,50/km e/ou 
R$100,00/h. A FENABB não se responsabiliza pelas quilometragens/horas 
excedidas, caso venham a ocorrer, conforme termo de responsabilidade 
anexo, cada delegação deverá controlar e pagar os excedentes. 

  
 TRASLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO - É de responsabilidade de cada 
delegação, podendo ser contratado e negociado diretamente com a  Grou 
Turismo (contato abaixo) desde que seja solicitado o serviço com até 72h de 
antecedência, acompanhado da respectiva relação com nomes e horários de chegada 
dos voos. No aeroporto estarão com STAFF para fazer o receptivo. 
  
               SDTour - Fornecedora Oficial dos ônibus do CINFAABB   2018 

       Coordenadora Operacional: Vanessa Reis  -(71) 3382-0054 ou  (71) 9 
9144-9584 (Celular e Whats App). 
     E-mail: vanessa@sdtour.com.br  
 

   Grou Turismo-  Fornecedora Oficial Passeios, traslados e pacotes 
Turísticos - durante o evento haverá um stand da Grou Turismo na AABB, 
viabilizando a compra e agendamento dos passeios turísticos 
   Coordenadora Comercial:  Michelle Souza / Wil Castro - (71) 3507-0758 
ou (71) 9 9399-0505 (Celular e Whats App) – Transporte e Pacotes 
Turísticos;  

               E-mail:  eventos@grou.com.br 
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OBS.: Caso alguma afiliada tenha interesse pela locação de mais ônibus, poderá 
contratar diretamente com o fornecedor SD tour pelo valor de R$ 820,00/dia por 
veículo e as mesmas condições contratuais acima. 
 

Caso a AABB queira contratar o traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto entrar em 
contato com o fornecedor Grou Turismo, 
 
Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 


