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o
Pregão Eletrônico/SRP n° 33/2015 í

Processo n° 0100973-37.2015.8.01.0000 l

3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) será
formalizado pelo TJAC mediante emissão da respectiva Nota de Empenho (NE)
correspondente, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, e nela deverá constar:
a. Quantidade do produto;

o

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, inscrito no CNPJ sob o n°
04.034.872/0001-21, situado na Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Rio Branco, Estado do
Acre, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente
Desembargadora Cezarinete Angelim, no uso da competência que lhe foi atribuída |
regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado vencedor
do Pregão Eletrônico SRP n° _33/2015, sob o regime de compras pelo sistema de registro de •33
preços objetivando à aquisição de arranjos, buques e coroas de flores naturais para !|>
atender as necessidades do TJAC, conforme especificações e quantidades discriminadas no o
Anexo I - Termo de Referência do Edital. "£

l
8

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS: Esta Ata de Registro de Preços fundamenta- se: 5
1.1. No Pregão Eletrônico SRP n°_33/2015 - TJAC, conforme a Lei 10.520, de 17 de julho S.
de 2002, a Lei Complementar n° 123/2006 e dos Decretos 3.555/2000, 5.450/2005 e §
7.892/2013. g]
1.2. Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: 5
1.2.1. Constem no Processo Administrativo n° 0100973-37.2015.8.01.0000(TJ/AC); g
1.2.2. Não contrariem o interesse público: §

CD
1.2.3. Nas demais determinações da Lei n° 8,666/1993 e alterações posteriores; s
1.2.4. Nos preceitos de direito público, e «r
1.2.5. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do g
direito privado.
1.3. A exist
unicamente daq
utilização de licitação específica para a aquisição pretendida, cabendo-lhes, no entanto, a

1.3. A existência de preço registrado não obriga o Tribunal de Justiça a efetuar aquisições Q

unicamente daqueles concorrentes que tiveram seus preços registrados, ficando-lhe facultada a \^

preferência na aquisição em igualdade de condições. 5
S

2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da publicação do extrato da Ata, j|
ficam registrados neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor a §
seguir, objetivando o compromisso de prestação de serviço conforme anexo deste Instrumento, o
nas condições estabelecidas no ato convocatório. £ ̂

S ̂S coEco
Fornecedor: a empresa A.S. MATOS - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.306.682/0001-04, f |
sediada na Estrada da Floresta, n°. 163, Conj, Bela Vista QD 33 Cs 03 Rio Branco/Ac Tel.: 68

, .
677.984.202-82, vencedora do grupo 1.
3226-1200/9971-9147, representada pela senhora Anaiía de Souza Matos, CPF n°. §

'&
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5.6. No fornecimento de coroa de flores para velórios e buques, fica estabelecido o prazo de
02 (duas) horas, contados da solicitação. Para tanto, o contratado deverá informar o telefone de
plantão para atendimento imediato, o que poderá ocorrer fora do horário comercial, tendo em o
vista a irnprevisibilidade e a natureza do acontecimento. |
5.7. A entrega será de forma parcelada, mediante Requisição de Fornecimento expedida, |
que poderão ser encaminhadas por e-mail ou fax. °
5.8. A Contratada somente aceitará as requisições se assinadas por servidores credenciados
pelo TJAC, através de ofício expedido pela Secretaria de Relações Públicas e Cerimonial.
5.9. A cada fornecimento a Contratada deverá emitir recibo em papel timbrado da empresa, g
especificando a data da entrega, o endereço e o CNPJ do Contratante e a quantidade entregue, S
sem rasuras. |
5.10. A aceitação do produto pelo Contratante somente se convalida pelo "atesto" na nota o
físcal/fatura apresentada ao Fiscal do contrato. -5-
5.11. O aceite/aprovação do produto pelo Contratante não exclui a responsabilidade civil da :&
Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do mesmo ou disparidades com as £
especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao Contratante as ^
faculdades previstas no art. 18 da Lei n.° 8.078/90. g
5.12. Este instrumento não obriga à contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas, g
podendo o TJAC requerer o objeto deste Registro de Preços de acordo com suas necessidades, S
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor da Ata de Registro de Preço a si
preferência, em igualdade de condições, g

z.

I
6. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Tribunal de Justiça do Estado §
do Acre adotará os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. §
6.1. Os preços registrados c
divulgados em meio eletrônico.
6.1. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão «r

o
co

7. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, os Q
preços registrados poderão ser revistos em decorrência da eventual redução daqueles existentes [-p
no mercado, cabendo ao TJAC convocar os fornecedores registrados para negociar o novo §
valor, mediante correspondência e/ou publicação no Diário da Justiça, segundo a ordem ^
originária de classificação. o
7.1. Resultando infrutífera a negociação, diante de recusa ou na hipótese dos novos preços §
continuarem superiores à média levantada na pesquisa, e o fornecedor convocado de acordo g
com a ordern originária de classificação não puder cumprir o compromisso assumido, será este o
liberado, sem aplicação de penalidades, promovendo o órgão gerenciador o cancelamento da Q^
ata de registro de preços, com a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação |£
mais vantajosa. 2 E

. &o
7.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão "ÕQ
reajustados, salvo apenas nas hipóteses do art. 65, II, d, e § 5°, da Lei n. 8.666/93, devidamente "§§
comprovadas e justificadas. 55 0
7.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a -2 'g
pesquisa de mercado efetuada pelo TJAC à época da abertura da proposta, bem como eventuais -^o
descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos.. °«í

-S^T=0
CO O

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado §-5
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9.6.2. O percentual relativo à contrapartida financeira será calculado sobre o volume total de
vendas efetuadas por cada adesão às ARPs do TJAC, pela fornecedora detentora do registro de
preços, devendo o percentual devido ser depositado em conta corrente deste Tribunal. o
9.6.3. O não pagamento da contrapartida financeira até o 30° (trigésimo) dia útil do £
recebimento dos valores relativos ao fornecimento caracteriza inadimplemento contratual, ^
sujeitando-se, sequencialmente, às seguintes sanções: J
a. suspensão de autorização de adesão solicitada por órgãos ou entidades da §
administração às atas de registro de Preços do Tribunal de Justiça, até regularização do ^
pagamento da contrapartida financeira; g
b. desconto do percentual de 10% (dez por cento) sobre os créditos financeiros que a S
fornecedora detenha junto a este Poder; |
c. caso a fornecedora não tenha crédito a receber deste Poder, serão aplicadas as |
penalidades por inadimplemento contratual estabelecidas na respectiva ata. 73
9.6.4. O percentual de 10% (dez por cento), relativo à contrapartida financeira, não é ;§i
cumulativo com a penalidade de multa prevista na Ata de Registro de Preços. °
9.7. O pedido de adesão de outros órgãos ou entidades a Atas de Registro de Preços deste ~|
Tribunal de Justiça deverá ser formulado, obrigatoriamente, com a indicação dos itens e as g
quantidades dos materiais ou serviços pretensos à aquisição, de forma a possibilitar a aferição cn
da contrapartida financeira a ser arcada pelo fornecedor. S

Anália de $<msa Matos
Representante da Contratada
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11. FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A fiscalização dos g
serviços constantes deste instrumento está a cargo do titular da Secretaria de Relações Públicas ^
e Cerimonial ou servidor especial designado, mediante assinatura do competente termo. g

w
s

12. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Esta Ata de Registro de §
Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do seu extrato, no 5
Diário da Justiça. So

CO

13. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Esta Ata será Q
divulgada no portal da Internet www.tjac.jus.br. K

£
14. DO FORO: As dúvidas decorrentes desta Ata serão dirimidas no Foro de Rio 5
Branco/ AC, com renúncia de qualquer outro. o
Fazem parte desta Ata, independente de transcrição, o edital e seus anexos. E, por estarem de ^
acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TJAC e o J
fornecedor registrado, na pessoa de seus representantes legais, que vai assinada em 03(três) fe
vias de igual teor e forma. oj

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2015.

Desembargadora Cezarinete Angelim
Presidente do Tribunal de Juslica.dp Estado do Acre


