
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE

ATA DE REGISTRO D£ PREÇOS M, 112019

Aos quinze dias do mês dê abri! do ano de dois mH e dezanove, a UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA
JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE -, com registro no CNPJ/MF n,.
05.429.148/0001-60 e na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portai da Amazónia, CER: 69.915-632,
Rio Branco/AC, neste aio representado peio Direíor da Secretaria Administrativa, Josoé Alves de
Albuquerque, no uso de suas atribuições legais, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo,
vencedor do Pregão Eletrônico n, 4/2.019, para fornecimento de COMPRESSORES, observadas as
disposições contidas na Lei n. 10,520/2002; no Decreto n. '7.892/2013, alterado Decretos ns.
8.250/2014 e 9488/2018, no Decreto n. 5450/2005: e subsidiariamente na lei n. 8,666/93, na
Resoiução/TRF n. 15/2000, alterada pela Resoluçlo/TRF n. 07/2003, e, ainda, no Processo Administrativo
Efetrõnico n. OOQOQ87-77.2019A01.8Q01-JFAC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços
objetivando a aquisição eventual e futura de compressores, cujas quantidades, especificações, preços e
fornecedores foram previamente definidos, através doprocedimerito licitatório em epígrafe,

CLAUSULA CLÁUSULA SEQUN0A - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
Integra a presente Aia.a Seção Judiciária do Estado dg Acre, localizado em Rio Branco/AC, na qualidade de
ÓRGÃOGERENCIADOR, ; **

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
A partir desta data, ficam registrados nesta Seção Judiciária os preços do fornecedor a seguir relacionado,
objeíívando o compromisso de fornecimento do objeto dessa Ata. nas condições estabelecidas no ato
convocatório e mediante emissão/recebimento de Nota de Empenho.

Fornecedor: Arquiiurio Comércio e Serviços em reforma gerais Eirelí, CNP j n, 29.302:823/0001-53, com
sede na rua São Cristóvão, 00330 - loja - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.940*000, Telefone:
Í2JÍ2Í57-4501. E~maÍÍ: vendasffarjjuitu^

f rli)!tiíi'"'i " ~~~~~ "'^' r ^ PRE<?0
ITEM l UNíO

TOTAL MÍNIMO
| Compressor tipo seroll, 15TR, 380 V,
Utilização em chilíers YCALL
fabricação York, do sistema de ré
centrai,

0080SC

Fabricante; DANFOSS
l Marca: DANFOSS
! Wodelolversão: SM 185-9 CAM

R$12,420,00

CLAUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO
O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Seção Judiciária do Estado do Acre mediante
emissão da respectiva Nota. de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.
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O compromisso cie entrega só caracterizado o comprovado recebimento da Nota de
Empenho peio fornecedor.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O fornecedor registrado fica. obrigado a atender os da Judiciária do do Acre
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços,

PARÁGRAFO TERCEIRO

O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência, do Registro de Preços, todas as condições de
no Edital de Pregão,

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
Â presente Ata de Registro cie Preços terá vigência de um ano, a contar da daía da sua assinatura, vigorando
até o dia 15 de abril de 2020,

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE DE
A presente Ata será divulgada na- página da Seção Judiciária tio Estado do Acre (ww
Coraprasgovernamentais ,

e no portal

CLAUSULA .SÉTIMA- DO
Ás devidas decorrentes dá presente Ala se:râo dirimidas no Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do
Estado dó -Acre, em Rio Braneo-ÁC, com renúncia de qualquer outro,

CLUSULA OITAm ~ DAS
integram a presente Ata, independente de transcrição, o do Pregão n, 4/2019 e seus anexos e a
proposta da empresa vencedora, '* **

PARÁGRAFO ÚNICO
Os casos omissos serão resolvidos com: base na legislação pertinente, apiicando-se- ao presente instrumento
as regras dispostas oo.,£diíaí-e-setts-aíiexos>

/"""" \ por estarem de acordo com as dispostçõeâ contidas na presente Ata, a Judiciária do do Acre

e. o fornecedor registrado assinam o present^ instrumento, na pessoa dos seus representantes legais, em '2
(duas) /nas 'de igual e teor e forma,

^3m®é AlvjMHíeTubuquerque
Ja-Sécretaria .Administrativa

Delegação: Portaria SJÂODIREF -
CONTRATANTE

rv-v--- c\;> h;?;lí"«~ -:-tem,b-...., ' r>;«?v
ária Cristina Santos Dias""

Representante Legai
CONTRATADA


