
PA TJ-ADM-2017/43255

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2017 ~. :. ' ..•... ','

Aos dias do mo!sde' dn ano de , presenle de um lado o ESTADO DA BAHIA,
pessoa juridica de dire'iln público, ioscrito 00 CNI'J1MF sob o n.13.937.032/0001-60, por intermédio
dI) TRIUUNAl DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, inscrilo no
("",I'l/MF sob n.13.100.722/0001-60, COmsede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na
Quiota Avenida, n.560, Centro Administrativo da Bahia - CAB, representado pelo sua Presidente,
Desembargadora MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, oos termos das normas
const,lI1tes da Lei Fedel',,1 0.8.666/93, lei Esladual 0.9.433/05, alterada pela lei nO. 9.658/05 e
10.967/08, L"i Complementar n.123/06, Decretos Judiciários n.12/03, 13/06 e 28/2008 do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, em face da c1assificaç50 das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico nO 49/2017, RESOLVE registrar. conforme abaixo, o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s)
fornecedor(es) bencficiário(s):

LOTE 2: Em~lresil j'"fEGA PNEUS EIRELI-EPI', CNPJ: 09.071.551/0001-10, Representada
por seu sócio, MARCUS PESSOA SANTOS, CPf nO735.278.665-15.
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1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS_para fu~u~a e e~entual fornecimento de

d. I' 11cOl1formidade com o editai do Prega0 Eletromco n 49/2017, lote 2, e seuspneu lagona, eJ .•

I .. I 'gr"11tes' ,icsta Atél )'unlamcl1te com as propostils nprescntéldas pelos liCitantesanexos, PllfCS 111c lO L ., I, • • ~

classificados, conforme consta dos aulos supracitados, para atender as demandas do Tribunal de
JlIsti~'a do Estado da Bahia.
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I' A T J-ADM-2017/4325S
2. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE I'REÇOS
A presente Ata de Registro de Preços ter~ validade de 12 (doze) meses, contados a partir da dala
de SUel .1ssin,1tur,1 L' l.,.'(il;/Ki<l Icgnl ap<"ls ,1 publici\\"<;O dl' seu extrato no Diflrio da jllstiçíl Eletrônico.

Durante o seu prilZ~)de vi\lidadl', tiS propostas sclecionéldas no Registro de Preços ficarão à
disposiçiio do CONTRA TA NTE para que efetue as cnntrataçiies nas oportunidades e quantidades
de que neCesSil;:lr. illé o limite c~t<1bel('('ido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTlTA TlVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS
OS preçl.ls rcgislriHlo5, i'lS cspecificaçôes té(llicílS, (lS quantidades ofertadas c exigências da Lei
9.433/05, no Processo Administrativo nO TJ-ADM 2017/43255 Pregão Eletrônico nO 49/2017
integram esta Ata de Registf(> de Preços. independentemente de transcrição.

Nos preços ora fegistrildos estãn inclusas todas as despestls necessárias que se relacionem direta m
indiretamente com () fiel cumprimento das obrigaçiies do fORNECEDOR contratado, no que se
rcfL're a fretc, sl~:Sllrps. tributos l' oulrllS.

Este instrumento nih) obri!ia ,10 CONTRATANTE a firmar contratações nas quantidades
estimadas. podendll ocorrer licitaç"es especificas para a aquisiçiil> do (s) objelo(s), obedecida à
legislaç50 pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a prefcrênciil de fornecimento, em
igualdade de condi~'õcs.

A(s) contrataçiio(ões) derivadas deste registro obedecerão às condições da minuta de contrato
constante do Anexo IV do edital, ou inslrumento equivalente.

E, por estarem assim justos c contratados, firmam o presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor e
(orma nn presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e ilchüdo conforJllc.

Salvador,23 de ~ de 2017.

A BAHIA
SANTIAGO

Pre i ente
F ./1...-

./ rv~A PNEUS EIRELI-EPP
MARCUS PESSOA SANTOS

CONTRA T ANTE:

TRI13UNAL
Desa. MAR

FORNECEDOR:

TESTEMUNHAS:
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TJ9A - DIÁRIO nA JUS II 'A ELETRONICO - N(l 19n. DI<: n'l'Olt,7clrao" Sf!rl:.Jnd~-telra 28 d~ '3 oslo ele 2017

DESPACHO EXARADO PELA JUiZA DE DIREITO ASSESSORA ESPECIAl DA PRESID~NCIA 11.MARIELZA BRANDAo FRANCO.
EM 25 DE AGOSTO DE 2017.

TJ-ADM-2017/45712 Juiza de Direito RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO faz solreitaçao.
Cuidélwse de el(pediente encaminhado pela ilustre Magistrada RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO da 58 Vara de Relações

de Consurno da Com~rca de Salvador, na Qual solicita o pagame-nto dos honorários, a titulo de aJüda de cuslo. /lO vaiO! de
RS 350,00 (trezentos e cinqüenta reaísi. em favor uo ENGENHEIRO CIVIL CRISTOVÃO JOSE GALVÃO, Que atuou como PenrQ
do referldo juizo no proces!'o JudiCial nC 0525749-56.2014.805.0001. InstruiU o ped~docom documentos. E o que importa
relatar. A Resolução do Conselho da t,,1aglslratura, n'" CI\,"-01, de 24 de JaneIro de 2011

1
criou o Programa de Apoio aos Órgàos

JUrisdicionais n~ reali,ação as periciais Judiciais, diretamente ligado a Presidência do Tribunal de Justiça do Estad3 da
Bahia. com o Objetivo e diminuir as dificuldades encortradas pelos magistrados em obter pentos que aceitassem reahzar
seu tabor gratUitamente e só pode ser aplicada nas causas onde tenha ocorrido o defemnento da assistência judlclana
gratuita. A um cotejo dos aulos. observei Que o m3Ç1!strado presidente do feito, por despacho nos auto5, deferiu a realizaçao
da perícia e nomeou profissional cadastrado no Programa de Anoio aos Órgãos Jurisdicionais qlJe inçlusive prestou declara;'HO
aceitando os termos drl Resolução CM-OL Noutra banda, o profissional curn~riu SPtl mister e já apresentou o laudo, fato que
motivou a soliCitação do pagamento dos sell~honorarios. O valor pleiteado se enconlra dentro Co que foi fixado na Resoluçâo
CM.03, no caso. RS 350,00 (trezentos e cinQuenta rcals) por Drocesso. Nestas condições, encon(rando-se em ordem o
processo e em conformidade com Resolução do Conselho da. Magistratura nU CM-01, de 24 de ja:leiro de 2011, com o a~jgo
11, inciso t. da Lei nO 11.918/2010 e com o Decreto Judiciárro n(> 142, de..24 de fe ..•.erelro de 2016, publicado no DJE:: na 1.t)14.
AlJTORIZO C pagamenlo dos honorário:::; solicitados ao ENGENHEIRO CIVIL CRISTÓVÃO JOSÉ GALVÃO, ac valor de RS
350.00 (trezentos e Cinqüenta reais), Que de\'era ser atendida por DEA - Despesa do Exercício Anterior, conforme o artigo 37,
da Lei nO 4230/64 e dos arts. 1. I e 1I1,e 9° do Decreto 181-A/91. Publlque-sf'.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 01312017

Portes: O ESTADO DA BAHIA. por Intormedio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e BAHIA GRAF UDA-EPP.
inscrita no CNPJiMF sob o n" 03.828.58110001-42, firmam a presente Ata de Registro dE:'Preços, referente riO Pregão
Eletrônico n(>025/2017, lote 02, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nO TJ-ADM-2017M2437. Objeto:
Registlo de Preços rara futura e everHual fornecimento de envelopes: 12 (do7e) meSes, contrldos a p<tr1ir da data de
assir'atura e efit:aciH legal ii~6sa publicrtçâo. Data. 23/08/2017.

AIr, DE REGISTRO DE PREÇOS N' 025!2017

Par.os: O ESTADO DA BAHIA, por 'ntermédio do TRlIllJNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e FRIOVIX COM~RCIO DE
REFRIGERAÇÀQ LTDf •., inscrila no CNPJ/fI.'IF sob o nO 09.316.105;0001-29, firmam a preSente Ata de Registro de Preços.
referente ao Prega0 Eletrõnlco nt' 044/2017, lotes 05 e 17, decorrente d<1 Ircltação no processo êldministrallvo PA. de nU TJ-
ADM-2017f43858. Objeto, Rcgi$!ro de Preços para futura e eventual forneCImento de ar condicionado 12 (doze) meses.
contadas a panlr da data Ge assinatura e eficáCia legrJI após a publicação. Orlta: ?J/08/2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 028/2017

Partes: O ESTADO DA BAHtA. por Inlermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e HILARIO DE SANTANA
MOREIRA-~.lE, inscrita na CNPJ!MF sob c r)) 07.155,464!0001.16. fIrmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao
Prega0 Eletrônico n" 048/2017, IOles 02, 04 e 05, (lecorrerte dtl licitdçt'io no processo adrnlnistrAtJVO PA. de 1"1" TJ-ADM.20171
J2475. Objeto: Registro de Preços para fUlura e eventual fornecimento de au~o transformddor. antena. cabo, suporte e
esci!dds: 12 (doze) meses, contados il partir da data í1e a5s'natllra e eficácia tenaf após <] publicação. Data: 23/08/2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 029/20 17

Partes: O ESTADO DA BAHIA. por intermédiO do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e BIDDING CENTER
COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERViÇOS EIRElI-EPP. inserll. nú Cr-;PJ,'MF sob o n' 19.116.545/0001-96. firmam a prosente

-l Ala de Registre de Preços referente ao Pregão EJelràuico nO 0491;(1017.loles 01 e 03 decorrente da licitação no processo
j;:-")dminlstrativo PA de n

C

TJ-ADM-2017143267. Objeto: Registro de Preçus para futuH.l e eventual forneCImento de pneu,
~ r.Amara de ar c protetor de camara de ar. Validade. 12 (doze) meses. contados a partIr da data de assinatura c eficacia legal
~ ===após a pLibIICAc.-io.Data: 23.'08/2017

~
~==.\T/\OE RECIS-r~o DE PRE(,,'JS :\l~02~1/?017

~ 'artes O ESTADO DA BAHIA, por Inl"rrcedio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAe MEGA pr,EUS EIRElI-EPP.
~~.'lscnta no CNPJ!MF sob a n" 09.071.551.rQ001_10, firmam a presénle AJa de Registro de Preços. referente ao Pregão

:!etrânico nO 049/2017, lote 02 decorrente da IICltaçHo no processo adlTliniSlfatlvo PA. de n(>TJ-ADM-2017/43255. Objeto
~egistro de Preços p<-lra futura e e'/enlual fomecirner,to de pneu diagcné'll 12 (doze) meSes. contados a partir da dnta de

lssinatura e eficacia legal apõs a ~u~hcaçjo. Data 23i08'2017
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