AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF
Mês: Fevereiro/2019
ORD

PRESTADOR

CONTRATO

1

T.N NETO LTDA

CT 001/2019

2

MANAUS AUTOCENTER

CT 002/2019

ORD

PRESTADOR

ADITIVO

OBJETO

MODALIDADE

serviços de manutenção Preventiva e/ou corretiva em veículos em geral, com reposição de peças e acessórios em
geral, dispondo ainda de serviços de guincho (reboque), durante 24 (vinte e quatro) horas, assim como outros serviços
necessários para o perfeito funcionamento dos veículos pertencentes a frota da Agência de Defesa Agropecuária e
PREGÃO ELETRONICO
Florestal do Estado do Amazonas - ADAF, conforme a proposta datada em 12/11/2018, constantes do PROCESSO, e
do Termo de Referência , os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento,
como se nele estivessem transcritos.
Aquisição de veículos, por meio do connvênio 839205/2016 com o MAPA. Tipo Pick-up 4x4 com acionamento
eletrônico, 0(zero) Km, cabine dupla, modelo L 200 TRITON SPORT GLX manual Diesel 4x4, aro: 16 ou superior,
carroceria: inteiriça produzida em aço ou alumínio e original de fabrica, pintura: sólida, potência: 190 cv, direção
hidraulica, Alimentação: injeção direta, Sistema de Freio: sistema de ABS nas 4 rodas com EBD, Bateria: 55Ah,
alternador e cabeamento compatíveis com o sistema, Partes/Equipamentos e Acessorios: com todas as partes,
equipamentos e acessorios de série, desembaçador de vidro traseiro, ar condicionado (manual), alça de segurança no
teto, 2 air bags, tapetes de borracha para interior, Brakelight, protetor de cárter, plug para ligação a tomada de 12 Vcc, PREGÃO ELETRONICO
pneu de estepe localizado fora do compartimento de cargas e demais itens exigidos pela legislação em vigor,
Revestimento interno: conforme padrão de mercado, protetor de carroceria PVC, devidamente licenciado e emplacado
junto ao DETRAN/AM, visando atender o apoio a reestruturação e implementação unificado de atenção a sanidade
agropecuária – SUASA da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF, consoante
especifica o Edital de Pregão Eletrônico n.º 1664/2018 e a Proposta de fls. 419 - 422, que passam a integrar o
presente Termo.

OBJETO

MODALIDADE

VIGÊNCIA
INÍCIO

VIGÊNCIA
FINAL

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

01/02/2019

31/01/2020

30.000,00

360.000,00

20/02/2019

22/03/2019

PARCELA
ÚNICA

1.044,576,00

VIGÊNCIA
INÍCIO

VIGÊNCIA
FINAL

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

1

UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens,
1º T.A ao CT
compreendendo os serviços de reserva, emissão marcação, remarcação e cancelamento de
002/2018
passagens aéreas nacionais para esta ADAF.

PREGÃO ELETRONICO : 01/02/2019

31/01/2020

18.199,86

218.398,32

2

OCA VIAGENS E
TURISMO DA
AMAZONIA LIMITADA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens,
1º T.A ao CT
compreendendo os serviços de reserva, emissão marcação, remarcação e cancelamento de
003/2018
passagens fluviais nacionais para esta ADAF.

PREGÃO ELETRONICO

01/02/2019

31/01/2020

10.312,50

123.750,00

3

P.E.G COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

PREGÃO ELETRONICO

22/02/2019

1º T.A ao CT
15/2018

Contrato de aquisição de equipamentos de informática para atender o apoio à reestruturação e
implementação do SUASA. Convênio MAPA 839205/2016.(restante da entrega do material)

01/04/2019

PARCELA
ÚNICA

375.480,00

