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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - nO. 44/2014

Na sede do Departamento do Patrimônio, localizado na Rua Alvaro Ramos, nº 1.57,
Centro Cívico, Curitiba/PR, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 77.821.841/0001-94, neste ato representado pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador GUILHERME LUIZ GOMES, CPF 034.710 ..559-91, resolve,
nos termos da lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da lei 10.520/02 e
do Decreto 3.931/2001, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o pregão e
com as cláusulas e condições que se seguem.

1 - PROTOCOLO DE REFERÊNCIA: nº. 286.000/2014;

2 - LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº. 37/2014;

3 - OBJETO: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de floricultura;

4 - DATA E HORA DE ABERTURA: 19/09/2014 às 1.5:00 horas;

5 - ÓRGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;

6 - SETOR REQUISITANTE: Cerimonial do Gabinete da Presidência do Tribunal de
Jus,tiça do Estado do Paraná;

'i ' 7-; LOCAL PARA ENTREGA: conforme solicitação veiculada pelo pedido de
. :forrecimento;, .
\ I
, 8 - PREGOEIRO: Leonel Junior Pedralli;
1 !; ,. '
9'- EQUIPE DE APOIO: José Henrique de Lima Barbosa, Thatiana Eggers e Juliana

,', ' Venâ'ncio Gonçalves; . ,
I :I .' ::, . ,-1, _ _

I > I 10'- RESPONSAVEL PELA REQUISIÇAO E FISCAlIZAÇAO: Cerimonial do
" ;, '; " Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
j: t,. .: ' ; ,

. , j I.":' :,!11j- RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO DA REQUISiÇÃO: Departame
:n ,,-i I,; ;do Patrimônio;
':: l • .~ ; ••.• :

I , 1(. I' r

;:~ :;) j' .~:. '!2;- BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO (FORNECEDOR) E ITENS:
1- •~••. J,. _'OI ""'-. "., .-:.... - ,•• _'
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12.1 - FLORICULTURA LIFE GARDEN LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
80.549.843/0001-80, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 737 - Mercês - Curitiba - Paraná -
CEP:80.430-060 - Fone: (41) 3224-7960 - e-mail: contato@vittoriagarden.com.br. neste ato
representado pela Sra. Gislaine dos Santos Zoelner, RG8.599.355-0 e CPr-006.705.119-78 .

. .. . , . .
Coroas Fúnebres Grandes para Homenagem Póstuma de alto
padrão (plena cobertura de flores) - medindo 1,70 m de altura e 1,10 m
de largura, confeccionada em arco, contendo 04 (quatro) buquês, sendo

01 15 Unidade 01 (um) buquê na parte superior, 01 (um) buquê na parte inferior e 01 428,00
(um) buquê em cada lateral, composta das seguintes flores: estrelitzias,
antúrios. erisântcmos e margaridas. Acabamento com folhagem
decorativa acompanhada com faixa de mcnsanens.
Arranjo de mesa de autoridade "tipo conferência" de alto padrão

02 40 Arranjo (plena cobertura de flores), de flores nobres naturais (rosas, lírios, 373,00
gérberas; estrclitzias, copo de leite e antúrios e folhagem decorativa
medindo 80cmx180cm (0,8x1,8m)
Arranjo para coquetel de alto padrão (plena cobertura de tlores), de

03 20 Arranjo flores nobres naturais .(helicânias, antúrios gérberas e folhagens 124,00
especiais medindo 50cmx30cm
Arranjo para centro de mesa de alto padrão (plena cobertura de

04 20 Arranjo flores) de flores naturais diversas (mini gérberas, rosas, copo de leite, 68,00
antúrios) e folhagens especiais, medindo 20cmx20cm.

05 10 Arranjo Arranjo com flores nobres naturais (rosas, lírios, gérberas; strelítzias, 128,00
copo de leite e antúrios).

06 20 Ramalhete Ramalhete de flores naturais de alto padrão (plena cobertura de 102,00
flores), flores nobres da estacão, decorado Dara presente.

13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que
regulamentou o certame licitatório.
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E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento,
obrigando-se por si e sucessores para que surta to s os efeitos de direito, o que dão por
bom, firme e valioso.
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