
EcoFácil 

 

Eco – vem de economia                                                            Fácil – vem da facilidade de uso 

 

Criação do APP: 

- Criação do Aplicativo será realizada por alunos de Universidade (por meio de parceria com 

a PMA); 

- Os alunos serão responsáveis também, por manutenções e atualizações do APP; 

- O APP será em parceria com a Plataforma Uber e empresas já prestadoras de locação de 

veículos para a PMA. 

O aplicativo é a nova solução de serviço de transporte, dos servidores e colaboradores da 

Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), que necessitam se deslocar em função de atividades 

administrativas (envolvendo todos os órgãos e fundações da PMA).  

A solução permite a melhoria de serviços prestados aos usuários, com custo bem menor e 

maior controle e transparência sobre o serviço de transporte, com informações mais precisas 

sobre o uso dos veículos. 

Obs.: Em caso de veículos tipo Van, Micro-ônibus ou ônibus, solicitar ao APP com até 12 

horas de antecedência. 

O APP estará disponível para as versões em Android, IOS e Windows. 

Objetivo principal: 

- Centralizar os despachos e reduzir custos com deslocamento de servidores dos órgãos e 

fundações, e corte de pagamentos de combustíveis e contratos de aluguéis de veículos.  

Como o APP funcionará para o usuário: 

- Solicitará sua corrida usando o APP; 

- Receberá a identificação do veículo e do motorista e aguardará por no máximo 10 min; 

- Após conferir as informações do serviço prestado, em seguida a confirmação deve ser 

realizada pelo motorista; 

- Acompanhará o deslocamento do veículo desde a solicitação até sua finalização no trajeto; 

- Avaliará o motorista e o veículo (a avaliação é muito importante); 

- Para acessar o APP, o usuário terá que informar a matrícula, o CPF e o e-mail institucional 

do usuário e o e-mail do setor Administrativo e Financeiro. 



Sendo assim, será encaminhado por e-mail, para o usuário e como cópia para o setor 

Administrativo e Financeiro, o recibo eletrônico contendo as informações do trajeto, valor da 

corrida e identificação do veículo e motorista e a matrícula do usuário. 

Pagamento: 

Será efetuado após o recebimento do recibo no e-mail, monitorado pelo setor Administrativo 

e Financeiro e em seguida pago por este setor. 

Como o APP funcionará para os motoristas: 

- Receberá a chamada e se deslocará até o passageiro, e iniciará sua rota até o destino.  

Para os motoristas se cadastrarem no APP:  

Devem entrar em contato com o Comitê responsável pelo APP, através do telefone XXX e e-

mail **********. 

 

Simulação: 

EMPRESA 

 

EcoFácil 

 

    

Contrato de dois 

carros/ mês 

$ 7.700 

 

NÃO HÁ 

CONTRATO 
--------- 

Aluguel de Van/ dia $ 960 
Solicitar através do 

APP 

Redução de 40% a 

65% 

  

Terá o valor do 

combustível 

adicionado a 

utilização/km 

 


