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ATA DE IU:(;ISTIW DE I'REÇOS "'" 025/2017

,\os dias do mês d<.' do ano d<.' . rr<.'s<.'lll<.'tI<.'um lado o ESTA no
DA B,\IIIA, p<.''Soa .iuridica ,k dir<.'ilo púhlico. inscrilo m> Cl"I'J/MF sob o
n.13.<J3/.0.'1!lJOOI-60. ror int<.'nnêdio d" TRIBlI"AL DE .nsnçA no ESTADO DA
BAHIA, órgiio do I'od<.'r Judiciúrio. inscrito no CNI'.I/MF soh 11"13.100.722/0001-60, <.'Om
,,<.',1<.'<.'IllfO n<.'sla ciJadc' do Sah'ador. !:slad,) da Bahia. l1a Ouinta A\"cniJa. n.560. C<.'ntro
Administrati\"() da Bahia - CAB. r<.'pr<.'s<.'llladopda sua I'r<.'siJ<.'nl<.'.D<.'s<.'J11bargaJora:\IARIA
DO SOCORRO BARRETO SANTIA(;O. nos I•..•.mos das normas conSlantes da I.ei Fe,l<.'ral
11" 8.666")3. L<.'i Estadual n" lJ.43j!05. altel"ilda pela I.ei na lJ.65S/05 <.' IO.967/0S. Lei
Complementar 11° 123/06. Decr<.'tos Judidtirios I1"S12/03. 13:06 <.' 28/20()8 do Tribunal d<.'
Justiça do Estudo Ja Bahia. <.'m 1~lccda dassi Ikação Jas propostas apr<.'sel1wuas 110 l'rcg:io
Elctrl>nicn nO 044/2017. RESOI.VE r<.'l,!i,lrar. <.'011Il1l"l11<.'abaixo. ('(si pr<.'ço(s) oli:nado(s)
pdo(s) 1"I"I1<.'c<.'dor(<.',I h<.'l1diciúrio( s I:

LOTE 111(U;'.') - Empr<.'sa CO:\FI.-\:\(,\ SOLUÇÜES I::IHELl - 101'1'. inscrita no C:"I'J
nO j<J.10X.740'OOOI-/-+. rc'pr<.'sc'nladn rlll' AR:"ALDO InlB/O NETO. rOl1ad'.lr do CPF n"
0-+-+.810.129-78.

EMPRESA VENCEDORA
CONFIANÇA SOLUCOES fIRELI~EPP

CNPJ: 19.1G8.740/OOOl-74

mM QUANTIDADE PRE.ÇO PREÇO GLOBAL
LOTE 01 UN

ESTIMADA
UNnARIO R$

R$

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPlIT, CLASSIFICAÇ:"O

I
=r;~RGET1CA ~Er:~:) TIPO ":, ... SElO PRCCfL. TIPO HI ',',',"Ll

U 75 1.645,50 123,412,50
CA~AClD""'DE 7.500 BTU/h. cor.1Plfro (OH Ev.WDRl.DORA E
CONDENSADORA

VALOR TOTAL DO LOTE 01 RS 1.23.412 50

DO OB.JETO

;\ pr<.'sel1lc ..\ta \<.'111por obj<.'IOo REGISTRO DE PREÇOS pura futunl c c\'cntual ar
condici"nado. <.'111conl'JrI11idad<.' COI11o cdiwl d" ('rc!:;;" Elctninic" nO 114-1/21117 c sc'us
alk"XO~.parte::, inh:grallte...sJ~~la .-\la. jW1lal11L'nh..'c~}m a~ propostas apresentadas pdos
lil.:jtant~s dassilkados. I.:Onl'I)1111C Cl)llsta dos autos supl'::lcit;,u.los. para atcndc.:r as tkmandas do
Tribunal dc Justiça do ESlado da Bahia.

DA VIGf::'\CIA E EFIC\CI'\ DA ATA I>E RE(;ISTRO I>E PREÇOS

:\ prç~l.:l1l~:\ ta dl' H.egistro de Preços ILTÚn1lidad~ th.: 12 (do/L' I meses. contados a part ir da
data dL' :iua assinatura c clicút:ia k'gal apt'JS a puhli...:aç •.lt.l lk' seu c.\tralO 110 Di.'u'io da Jus(itrH
EI<.'lrônico.
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/'1,,' lJ-ttJ\I-:1I/-4.U.U- rrIDI:IIf:(,'/.'"fHO IJ1:'.PU.v. •••"11 o:' ,- I.t

Dural1lc o s<.'uprazo J<.' \'~didadc. as proposta sc 'cionad"s no Registro d<.' Pr<.'ç()~_iicarii(l Ú..' - -



~~~
"~Aisrosi""o do CO:'>TIt.;,TA:"TE para quc CJ<:llICas contrataç(ics nas oportunidad,', c

quantidalks d~ qu~ n~~~ssiIar. até o limil~ ~stah~keido.

nos PREÇOS. ESPEClFIC,\ÇÜES, (JL\:"TITATI\'OS REGISTRADOS E
EXIGI~i\"CL\S

(h prl.:~os rcgistraJo:-t. as ~=,pc~iljl.:a'túcs(\"~enii.:as. a:--i,.llI~lIllid~h.h:s nl~rt"das l' \,.'xig0ncias da Lc..'j

l).433105 eonslam 11<1/'roc,'"o Admi nislr:1Ii \"(1 n", T,I-.-\ n1\1-2(1I 7/-IJS55 c I' l"l'l:~() E let rim ien
n" (1-1-1/2(117,qoe integram ,'sIa ..\ta li<' Regislrl> de Preç"s. in<ll'(l~rlll~nl~l1ll'nll' dl'
Ir':I nscri \'ÜO.

~ns prl..'t.;osora rcgistraJos eStilO inclusas IOdas as d(,spl:sas 11l.'ccssúrias que :-;('rl.'!acil)IlL'1tl
direta Ou indirctalll,'nle \:l\lll o liel clll1lrril1l~nlO das obrigações d" FORi\ECEDOR
L'lHllratado, no que: Slo' n.."~'rl.' ~I li-ctc. s •.'guros. tributos c OlHlllS.

Esh: inslrume..'I1to !l.in l..1hriga ao COl\"fl{ATANTE a firmar l:ol1trat~ll;ilL'S nas qllanlid.Kics
t:slimadas. p(H.1L'ndo l'l."{lrn:r licilaçl)l",.'S (,spcl."ilicas para a aquisição do (s) {)bj\..to{S). ()hcuccid:1
Ú kgisla~ào pêrtilh.'lll~. Sl".'IH.io assq;lIradll :1\1 delentor do registro a prC'rl....r~.Il\:ii.1de
fllrncciml".'l1to. l".'Jll igll~lluadl".' d,-' CllllJiç{l('s.

1:. por estarem assim .ill~lns c contratados. Jirma1l1 a pn:s~nh..' 1\1;1. ~m ()2 (tiuas) \'ia~ ..I\.' igual
t('Of (' li.lrm:J l1a presença da:, tCSk'l11l1llhas lIlI suh ...l"' 'h.'m lkpois llL' lido l.' adwdo confonnc.

FORi\ECTDOR:

TESTE'IU:"IIAS:

1'J&L6~~~_clL~_
CPF IlcÕ2>81QG6' 16 -71

) IH BAIIIA
) SANTIAGO

I
I' 1119 1"1- I/JI/.:II/- ..I3Jó.H - ,1/1 lU. Hf;(,'I.'-' NO OI: I'IU I.rl\ ,- U:.f:"'- 1011.'UI. 1'1(1(, io 111.1 Hrh" ti , •.1)0':111 \J\:



TJBA - DIÁRIO nA Jusn(.A ElETRÓNICO - W 1 971 - Disool';r,lli;"<1 #I" !Jlnla.<fw;.l 24 dA ~Qnsto fi'" 7017

ADITAMENTo DE CONTRATO DE PRESTAÇAo DE SERViÇO N' 59/17.AS

P,,~es: O ESTADO DABAHIA por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA c CONTRATEC HIDROLOGIA,

MANUTENÇÃO E SERViÇOS LTDA. inscrita no CNPJiMF sob o n' 16.353.14610001.50. Objeto: AdItar O contrato de prestação
de s~rviço nO 12/14-5 e adllivos O valor total do presente aditamento é de RS 7.505.27 (sele mil, quinhentos e cinco reais e
vmte e sete centavos). e o valor globHI será R$ 1.5151.083.83 (um mllnao, qUlnhent0s e sessenta um mil, oitenta'e três reaIs
e oi1enta €' trés centavos) que sera atendidi). no presente e)(ercfcio, pela Unidade Orçamentána 02.04.101/601, Unidade
Gestora 0008/0006, AtiVidade/ProJeto 2000/2030/2031, Elemento de Despesa 33.90.37, Subelemenlo 37.04 e ~onle 113/
120/313/320, consoante processo PA nO TJ.AOf\1.2017/37599. Data /3/08/2017.

ATA DE REl'lSTRO DE f'''FÇOS w "25,7017

Partes: O ESTADO DA BAHIA por IIHermédlo do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e CONFIANÇA SOLUÇÕES
EIREU-EPP. inscrita no CNPJif .•1F sob O nO 19. 1Ol::L7.tOiOOOl-74, firmam a presente Ala de RE:glslro de Preços, referente ao
Pregão Eletrônico 0(; 044/2017, lote 01. decorrente da hcitação no processo rtdmllllstralivo PA. de nO TJ-ADM-2017/43855.
Objelo: Registra d{~ Preços para futura e eventual forneciml::r1to ::le ar condICionado, Validade: 12 ldozel meses. contados a
partir da data de assinatura e eficácia legal após .a publicação. Data: 23JOBf201l,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 02612C17

Partes: O ESTADO DA BAHIA por Intere,édio do TRIBUNAL DE' JUSTiÇA DO eSTADO OA BAHIAeAARTHE FLEX COMERCIO
DE PERSIANAS LTDA-EPP, InscHla no CI\PJiMF sob o nO 03.513.370/0001-10, firmam a presente Ata de Registro de Preços
referente ao Preqão Eletrônico nO 046í20 17, lotes 01 02, decorrenf~ da II~l'lação no processo admírüstratlva PÃ. de nO TJ.ADM-
2017/42927. Objeto. Registro de Precos para futura e eventual forneCimento de perSIanas vertIcais. Validade: 12 (doze)
meses, (:ontados a partir da data de aSslIlatura e eficácia legal após a publicação. Data: 23!OR/20 17.

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão ElelrõnlCO n' 036/2017. TJ.ADM.201710B190
Objeto: Regis,tro de preços unitários para futura e eventual aquIsiçi.iO de NOBREAKS.

A Presidente do Tnbunal de Justlça:Jo Estado da Bahia. no uso de suas atflbUlçoes, HOMOLOGA para o presente certame,
o seguinte resultado
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NOBREAK potência nominal; 60aVA: tensão nominal de entrada:
11St127/220V (seleção automática), Variaçào admissivel para
tensão de entrada: 114,3V a 146V e 19RV a 253V; Tensão nominal
de saída: 11SV, Variação admissivel para tensão de saida::t 5%,1,
FreqüênCia nominal: 60Hz, forma de onda do inversor: senoidal por
aproXimação. tempo de resposta s 8ms bateria: interna de no
mínimo 9Ah, rendimento: ~ 85%, temperatura de operação: 5 a
40°C, proteção: fusível geral de vidro. ação rapida tamanho BAG,
aCionamento: chave liga-desliga. cabo de alimentação; flexível com
1m de comprimento mrnimo e com plug 2P+T ou padrão brasileiro.
Saída 4 X 2P+T, dispositivo de proteção contra sobre e sub tensão:
Sim,

NOBREAK potência nominal: 700VA: tensão nominal de entrada:
115/127/220V (seleçâo automática), Variaçao admissível para
tensão de entrada 114.3V a 146Ve 198V a 253V: Tensão nominal
de saída: 115V, Variação admissivel para tensão de saida' .t 5%,
Frequéncia nominal: 60Hz, forma de onda do inversor- senoidal por
aproximação, tempo de resposta: s 8ms. baleria: Interna de no
mínimo 9Ah, rendimento: ~ 85%, temperatura de operação: 5 a
40°C, proteçào: tusivel geral de vidro, ação râpida tamanho BAG.
acionamento: chave liga-desliga, cabo de alimentação: flexível com
1m de comprimento mínimo e com plug 2P-+T ou padrao braSileiro.
Saida 4 X 2P+T, dispositivo de proteção contra sobre e sub tensão:
Sim.
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