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Pelo presente instrumento, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do 
Amazonas - ADS/AM, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Avenida 
Carlos Drummond de Andrade, n° 1460, Bloco G, 1 °Andar, Conj. Atílio Andreazza -Japiim, 
representado neste ato por seu Presidente, FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO, brasileiro, 
residente e domiciliado nesta Capital na Rua Maneca Marques, n.° 270, .óApto 303, Bairro 
Parque Dez de Novembro, inscrito no CPF sob n° 526.219.792-20, portador do RG n° 
140725-4, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa abaixo descrita: 

1- TREVO TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
03.176.083/0001-62, estabelecida no município de Manaus, capital do estado do 
Amazonas, situada na Rua Pará, n° 901, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP n° 69.053-
540, representada neste ato pelo Sócio Administrador, Sr. FABIO MATA PEREIRA, brasileiro, 
casado, Empresário, portador do RG n° 0928211-4 SESEG/AM, inscrito no CPF n° 
417.634.912-34, podendo ser encontrado na sede da empresa supracitada, doravante 
denominado FORNECEDORA; 

A empresa supra relacionada atendeu as condições previstas no Edital e anexos, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, Lei 
Estadual n.° 4.730/2018, Decreto Estadual n.° 40.674/2019 e Decreto Estadual n.° 
41.392/2019, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto estabelecer as condições que 
disciplinarão a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
AGENDAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E FLUVIAIS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, 
REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL REGIONAL E AÉREAS, EM ÃMBITO 
ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
EMPRESO PÚBLICA.". 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRELO 

2.1. Os preços dos serviços a serem prestados estão registrados nos termos da propos 
vencedora do Pregão Presencial N° 001/2020-CIL-ADS, conforme Propostas de Pre 
reformuladas anexas à presente Ata, em conformidade com a negociação realizad 
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EMPRESA: TREVO TURISMO LTDA 

.LOTE i#em Descrição do Serviço 
Qde Passagem 

(Ano} 
Valor 

Unitário {R$} 
Vaior Total (R$} 

1 

1 Aquisição de Passagens Aéreas (Não 
objeto de disputa) 

160 1 .479,00 236.640,00 

2 

Prestação de serviço de Agenciamento 
de Passagens Aéreas (reserva, 
marcação, emissão, remarcação e 
cancelamento) 

160 20,00 3.200,00 

VALOR GLOBAL -LOTE O1 
R$ 239.840,00 (duzentos e trin#a e nove mii, oitocentos e quarenta reais} 

EMPRESA: TREVO TURISMO LTDA 

LOTE Item Descrição do Serviço Qde Passagem 
(Ano} 

Valor 
Unitório (R$} Vaior Total (R$} 

2 

1 Aquisição de Passagens Fluviais (Não 
objeto de disputa) 100 351,10 35.110,00 

2

Prestação de Serviço de Agenciamento 
de Passagens Fluviais (reserva, 
marcação, emissão, remarcação e 
cancelamento) 

100 12,50 1.250,00 

VALOR GLOBAL -LOTE 02 
R$ 36.360,00 (trinta e seis mii, trezentos e sessenta reais) 

O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020-CIL/ADS -REGISTRO DE PREçOS N° 001/2020 PERFEZ O VALOR 

GLOBAL DE R$ 276.200,00 (duzentos e setenta e seis mil e duzentos reais) 

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO 

3.1 - Os órgãos e entidades, que venham a ter interesse em firmar contrato com os 
vencedores de cada lote, deverão solicitar da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas - ADS, através da Comissão Interna de Licitação -CIL, 
conforme Portaria n° 007/2020-GAB-ADS os pedidos dos serviços licitados, conforme 
termos do Edital e seus anexos, utilizados como balizadores desta licitação, 
acompanhada da devida autorização do ordenador de despesa, emitindo, em 
seguida, a Nota de Empenho. 

3.2- Após o recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do contrato, o fornecedor, 
terá o prazo fixado no edital do supracitado certame para iniciar a prestação do 
serviços. 
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3.3. Os serviços serão prestados de acordo com o edital, com a proposta vencedora da 
licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata. 

3.4. Os órgãos e entidades não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação, 
ficando-lhes facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em 
igualdade de condições. 

3.5. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS reserva-se o direito 
de incluir ou excluir órgãos destinatários, sempre com comunicação ao fornecedor, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL 

4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos 
registrados, cabendo ao órgão participante promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores. 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 

4.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

4.2.3. Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, o fornecedor 
poderá negociar com o órgão gerenciador visando à adequação dos preços 
registrados ao valor de mercado. 

4.3.1. Frustrada a negociação e caso o fornecedor não possa cumprir o compromisso, 
0 órgão gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

4.3.2. Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
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5.1.0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superiora 12 (doze) 
meses, incluídas eventuais prorrogações, com início a partir da publicação do extrato 
da Ata no Diário Oficial do Estado do Amazonas, conforme disposição do art. 16 do 
Decreto Estadual 40.674 de 14 de maio de 2019. 

5.2.Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência 
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecido ao disposto no artigo 68 e seguintes da Lei n° 13.303/2016. 

5.3.0 pagamento será efetuado nos termos do Edital do Pregão Presencial n.° 001 /2020-
CIL-ADS. 

CLÁUSULA SEXTA - DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREGOS 

6.l.Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão qualquer 
reajuste durante todo o tempo de sua vigência. 

CLÁUSULA SÉTIMA -DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGÕES 

7.1.Compete ao Órgão Gerenciador: 

7.1.1.Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para 
acompanhamento das prestações realizadas. 

7.1.2.Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 

7.1.3.Acompanhar efiscalizar aperfeita execução do presente Registro de Preços. 

7.2.Compete aos ÓRGÃOS e ENTIDADES destinatários: 

7.2.1.Requisitar, via ofício, a eventual aquisição cujos preços encontram-se registrados 
nesta Ata. 

7.2.2.Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao 
bens efetivamente entregues. 

7.2.3.Elaborar termo contratual, nas situações previstas em Lei. 

7.3.Compete ao FORNECEDOR: 
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7.3.1. Fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato desta Ata 
no Diário Oficial, os bens/serviços relacionados na presente ata na forma e condições 
fixadas no edital e na proposta, mediante requisição do contratante, devidamente 
assinada pelo agente responsável, em conformidade como Edital e demais 
informações constantes da Licitação de Registro de Preços. 

7.3.2.Fornecer os serviços na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital, na 
proposta vencedora da licitação. 

7.3.3. Fornecer os serviços no local previsto no instrumento convocatório, tudo nos 
termos do edital e seus anexos. 

7.3.4.Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelos órgãos e entidades contratantes referentes à forma do fornecimento 
dos serviços e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata. 

7.3.5. Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem 
vencendo os prazos de validades das documentações apresentadas, novos 
documentos que comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para 
a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas. 

7.3.6.Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 81, § 1 °, da Lei Federal 
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 
que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas. 

7.3.7. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou à terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente Ata. 

CLÁUSULA OITAVA -CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: 

8.1.0 registro do fornecedor será cancelado: 

8.1.1.Pela ADMINISTRAÇÃO quando: 

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido. 

c) ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrata' 
decorrente do Registro de Preços; 

d) constatado que os valores registrados apresentam-se superiores aos do mercad 
for frustrada a negociação para adequação do preço registrado; 
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e) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro 
de Preços, por um dos motivos elencados no Termo de Contrato; 

f) por razão de interesse público, devidamente justificada pela Administração. 

8.1.2. Pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das 
penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta ATA, bem como perdas e 
danos. 

8.2.0 cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 
gerenciador. 

CLÁUSULA NONA -DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o órgão contratante 
poderá aplicar ao fornecedor, as seguintes sanções: 

9.2.Advertência; 

9.3.Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

9.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a entidade sancionadora, por prazo não superiora 2 (dois) anos; 

9.5.Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista 
ou cobrada judicialmente. 

9.6.As sanções previstas nos subitens 9.3. e 9.4. poderão ser aplicadas juntamente com 
a do subitem 9.3., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

9.7.As sanções previstas no subitem 9.4. poderão também ser aplicadas às empresas 
aos profissionais que: 

atenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fis 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
b)tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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c)demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS DISPOSIGÕES GERAIS 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicado 0 
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado. 

10.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as 
condições e respectivos atos do Pregão Presencial de Registro de Preços. 

10.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus -Amazonas para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente instrumento. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro 
de Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Manaus, 10 de março de 2020. 

. % ~ .~ ~; . 
FLAVIO CORDEIRO NTONY FILHO 

Presidente_da ADS 

~ =---I _ ~_. ._ -- ~ 
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EVD~fiUR1SMO LTbA 
FABIO MAIA PEREIRA 
Representante Legal 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS N.° 001!2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 001/2020-CIL-ADS 

Processo n.° 01.01.018502.00002420.2019 
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura contrataçào de 
empresa especializada em serviços de agendamento de passagens aéreas e 
fluviais. compreendendo a emissão. remarcação e cancelamento de passagem 
fluvial regional e aéreas. em âmbito estadual, nacional e internacional. para 
atender as necessidades desta Empresa Pública. 
Órgão Gerenciador: Agéncia de Desenvolvimento Sustentável doAmazonas-
ADS. 
Detentor da Ata: Lote 01 e 02: TREVO TURISMO LTDA inscrita no CNPJ 
sob o n.° 03.176.083/0001-62. 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses. contados a partir da publicação do extrato 
da Ata no Diário Oficial do Amazonas. 
Valor Global da Ata: 276.200.00 (duzentos e setenta e seis mil e duzentos 
reais). 
Fundamentação Legal: Lei Federal n.° 13.303/2016. Lei Estadual n.° 
4.730/2018, Decreto Estadual n.° 40.674/2019 e Decreto Estadual n.° 
41.392/2019. 

Manaus. 11 de março de 2020. 

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO 
Diretor-Presidente da Agéncia de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
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