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Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

I'A T,/-AI>M-20/7/42475

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 28/2017

Aos dias do mês de do ano de , presente de um lado o ESTADO DA BAHIA,
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPj/MF sob o n.13.937.032/0001-60, por intermédio
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, órgão do Poder judiciário, inscrito no
CNPj/MF sob n.13.100.722/0001-60, com sede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na
Quinta Avenida, n.560, Centro Administrativo da Bahia - CAB, representado pelo sua Presidente,
Desembargadora MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, nos termos das normas
constantes da Lei Federal n.8.666/93, Lei Estadual n.9.433/05, alterada pela Lei nO. 9.658/05 e
10.967/08, Lei 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 classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico nO 48/2017, RESOLVE registrar, conforme abaixo, o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s)
fornecedor(es) beneficiário(s):

LOTES 02, 04 e 05 : Empresa HILÁRIO DE SANTANA MOREIRA-ME, CNPJ:
07.155.464/0001-16, Representada por procurador, MESSIAS SANTANA MOREIRA, CPF
nO 777.874.395-72

HILÁRIO DE SANTANA MOREIRA-ME
EMPRESA VENCEDORA

CNPJ: 07.155.464/0001-16

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO E
TOTAL:

ITE
M

1

2

LOTE 2

Auto Transformador, de voltagem, potência de
1.000 \Vatts, corrente alternada de entrada com
tensão de 220 v01tse saída de 127 volts e entrada
com tensão de 110 volts e saida de 220 volts.
Com cabo de alimentação no novo padrão
ABNT.

Antena externa completa 4 em 1, que capta em
alta definição todos os canais VHF, FM, UHF E
HDTV digital, disponibilizando maior qualidade
de canais; Alto poder de captação de sinal;
proporciona alta definição de imagem e
fidelidade de som na TV; design moderno e
compacto; compativel com qualquer modelo de

QUANTI
DADE
ESTIMA

DA

320

80

PREÇO
UNITÁRIO

R$

74,58

55,91

PREÇO GLOBAL
R$

23.865,60

4.472,80
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TV e todos os conversores digitais (set top box)
disponíveis no mercado; compatível com todos
os boosters; fácil instalação, pois já pré-montada
e rápida configuração; kit completo inclui:
antena, suporte e parafusos com buchas para
fixação; altíssimo padrão de acabamento;
proteção contra raios UV; garantia de 1 ano. Tipo
Log periódica; Polarização Horizontal; Conector
F fêmea; ganho 6dBi; Frequência: 54 a 806 Mhz;
lmpedância: 750; material: ABS alumínio.

"...

PA T.J-ADM-2017/42.t!S

3

Cabo coaxial RGC 6, com 90% de cobertura de
malha, condutor central de cobre, blindado com
fita de alumínio e poliéster aderido ao dielétrico,
malha trançada em liga de alumínio e proteção
em PVC, conectores RG6 de compressão nas
extremidades, cabo medindo aproximadamente
15 metros, com certificação da ANATEL.

80 14,49 1.159,20

EMPRESA VENCEDORA

VALOR TOTAL 2 = R$ 29.497,60 I

HILÁRIO DE SANTANA MOREIRA-ME

CNPJ: 07.155.464/0001-16

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO E
TOTAL:

ITE
M

LOTE 4

QUAN
TIDAD

E
ESTIM
ADA

PREÇO
UNITÁRIO

R$ PREÇO GLOBAL R$

1

2

Suporte articulado, em aço resistente, para
fixação de Televisor LED de 42 polegadas, em
parede. Garantia mínima de l(um) ano. Aplicação

articulações: Movimento horizontal em
aproximadamente 90" para direita ou esquerda e
inclinação aproximada de 159; Ângulo de visão:
Frontal e superior. Inclusivo: Buchas e parafusos
de parede - Parafusos da TV - Manual de
instalação. Dimensões: Distância mínima da
parede aproximada: 6cm (braço encolhido) -
Distância máxima da parede aproximada: 46,5cI11
(braço estendido) (Variação de +/- 10%).

30 100,00 3.000,00
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VALORTOTAL 4= R$ 3.000,00

HILÁRIO DE SANTANA MOREIRA-ME
EMPRESAVENCEDORA

CNPJ: 07.155.464/0001-16

QUANTIDADE, VALORUNITÁRIO ETOTAL:

PREÇO
ITEM LOTE5 QUANTIDADE UNITÁRIO

I ESTIMADA R$ PREÇO GLOBAL R$

ESCADA,alumínio, dupla abertura em A,
1 com 3 degraus, pés antiderrapantes, com 20 66,00 1.320,00

arco na parte superior.

ESCADA, alumínio, dupla abertura em A,
2 com 6 degraus, pés antiderrapantes, com 30 106,00 3.180,00

arco na parte superior.

I VALOR TOTAL 5 =R$4.500,00

1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual fornecimento de
auto transformador, antena, cabo, suporte e escadas, tudo em conformidade com o edital do
Pregão Eletrônico n" 48/2017, lotes 02,04 e 05 e seus anexos, partes integrantes desta Ata,
juntamente com as propostas apresentadas pelos licitantes classificados, conforme consta dos autos
supracitados, para atender às demandas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico.

Durante o seu prazo de validade, as propostas selecionadas no Registro de Preços ficarão à
disposição do CONTRATANTE para que efetue as contrataçôes nas oportunidades e quantidades
de que necessitar, até o limite estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS
OS preços registrados, as especificações técnicas, as quantidades ofertadas e exigências da Lei
9.433(05, no Processo Administrativo nO TJ-ADM 2017/42475 Pregão Eletrônico n" 48/2017
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Nos preços ora registrados estão inclusas todas as despesas necessárias que se relacionem direta ou
indiretamente com o fiel cumprimento das obrigações do fORNECEDOR contratado, no que se
refere a frete, seguros, tributos e outros.
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Este instrumento não obriga ao CONTRATANTE a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para a aquisição do (s) objeto(s), obedecida il
legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.

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

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscreven depois de lido e achado conforme.

Salvador,Z3 de ~ de 2017.

CONTRATANTE:

FORNECEDOR: H

TESTEMUNHAS:

1\ O DA BAHIA
R TO SANTIAGO

. 07155464/0001-16/
RIO DE SANTANA MOREIRA

Rua do Pinheiro, n' 06 - GaribaldlI CEP.41.950-450 I
~ALVADOR. BAHIA--
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DESPACHO EXARADO PELA JUiZA DE DIREITO ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA 11,MARIELZA BRANDAO FRANCO,
EM ~5 OE AGOSTO DE 2017

TJ-ADM-2017145712 Juiza de Direilo RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO laz sol,c,taçao.
Cujdd~se de el(peuiente encaminhado pela Ilustre Magistrada RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO da 511Vala de Relações
de CDnsumo da COnlrJfca d~ Salv{ldof, na qual solk';lt~ o pagamenfO dos honorarios, a titulo de ajwaa de cuslo. 110valo!' de
RS 350,00 (trezentos e cmquenta reais",. um (,Ivor tio ENGENHEIRO CIVIL CRISTOVÃO JOSE GALVÃO. que atuuu corpo Pento
do refertda iuizo no processo JudicIal "c 052574lJ-56.2014.805.0001 InstruIu o ped,do com documentos. E o que Importa
relaldf. A Resolução do Conselho da t,,1aglslratura, n" CM.01, de 2<-1de Janeiro de 2011 J criou o Programa de Apoio aos Órgàos
Junsd:cionals na rea!<.t.:3câo ae periCIaIS Judiciais, direlamente ligado ;;l PreSidência do Tribunal de Justiça do ES!i3do da
Bahia, COIr o Objetivo e diminuir as dificuldades enc(lr;tradas pelos magistrados em obter pentos que aceItassem re2l1l1,:if

seu labor gratUItamente e só pode ser aplicada nas causas onde tenha ocorrrdo o deferimento da assistêncIa judlclarla
gratUIta. A um cotejO dos autos. observei QlJe o m3ÇlIstrado preSIdente do feito, por despacho nos autos, defenu éI realrzaçào
da pericia e nomeou profissional cadastrado no Programa de Apoio aos Órgãos Junsoiçjonais Que incllJsi .••..c prestou declara;:~io
aceitando os :ermos da Resolução CM.O 1 Noutra bi-lnda. o profissional cumpnu sp.u mIster e já apresentou o laudo, fato qUE!
motivou a solicitação do pagarnento dos ~ellS honorários. O valor pleiteado se encontra dentro co que foi fIxado na Resolução
CM.03, no caso, RS 35000 (trezentos e CH1qu~nla ,calS) por ;:lrocesso. Nestas condições, encontrando.se em ordem o
processo e em conformidade com Resolução do Conselho da.Magistraturn nU C~,,1-01. de 24 de ja~elrode 2011, com o artigo
11. Inciso L da Lei nO 11,918/2010 e Com O Decrt~to JlJdiciaflO nO 142, de..2.J de feveteiro de 2016. publicado no DJE nO 1.014.
AlJTORIZO o pagamenlo dos honor€wos SOlicitados ao ENGENHEIRO CIVIL CRISTÓVÃO JOSÉ GALVÃO. ao valor de RS
J50.00 (trezentos e cmquema reais), Que devt'ra ser atendida por DEA. Oespesil do E>:ercicio Antenor, conforme o artigo 37,
dA leI fll:: 4230/6' e dos arts. 1. I e 111,e 9~ do Decrt!to 181-Aí91. Pubjlque-s~

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

ATA DE REGISmO DE PREÇOS N" Ol:l12017

Partes' O ESTADO DA BAHIA, por mlcrmédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e BAHIA GRAF LfDA-EPP,
Inscrita no CNPJiMF sob o nt. 03.828.581/0001-4?, firmam a prese'lte Ata de Regl~tro d~ Preços, referente ,;;tOPregão
Eletrõnico nO 025,12017. lole 02 decorrente da IicHacào no proec:s:w administrativo PA. de nO TJ-ADM.2017/42437. Objeto:
fh:gistro dE- Pmços para futura e ev~ntllal fornecimento de envelopes: 12 Ido7P.) meSes, cont.1dos a p<utir da data de
éissi~atura e eftc:acia legal dPÓS a publlc.nç.aú. Data: 23/08/2017

4TA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 025'2017

Par.e,' O ESTADO DA BAHIA por ""ermédio do TRIIJUNAL DE JUSTlçr, DO ESTADO DA BAHIA e FRIOVIX COMERCIO DE
REFRIGERAÇAO LTDA. inscnta no CNP.JdI.1F Sob o nOOfl.316.105íOOOl_29, flnnarn a presenle Af.1 de Registro de Preços.
ruf~ren!e:lo Pregão Eletrônico nO 0.14/2017, lutes 05 e 17 d~correnle dn licllação no processo administrallvo PA, de nl'.> TJ.
ADM-2017i43858. Objeto. Registro de Preços rara futura e eventual fornecimento de ílr condicionado: 12 (doze) meses.
contados a partir da data fie assinatura e eficácIa lega! após él publicaçÂo. Dma: 23/08/2017.

ATA DE REGIST RO DE PREÇOS" 02812017

Par:e& O ESTADO DA BAHIA, por Intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e HllARIO DE SANTANA
MOREIRA-fI,lE, Inscrrta no CNPJ,r...,lF soh o nJ 07.155.464/0001_16. !Jrrn<lm a wesf!nle Ata de RegIstro de Preços. referente ao
Pregá o Eletr6n'co nO048/2017. 100es02, 04 e 05. (j~corre~te di'! Jir.ltrlçiio no p:ocesso a(Jrnln(st~~tlvo PA. de n' TJ-AOM-20 171
42475. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual forneCImento de au~o tr~nsfornlddor. antena, cilbo, suporte e
escadas 12 (doze) meses. contados."l pii'1ir da data (ir: asSmatufi'l e +:-fIcàc1a legal após il publIcação. Data. 23108/2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 029'1[; 17

P""es: O EST,\DO DA 8AHIA, por mlerméd,o do TRI8LJNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e BIDDING CENTER
_COf •.1ERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIREll-EPP inscrita nl,) Ct\PJ't •.1F sob o n() 19.116.5~5!O001-96. firmam ê1presente

...• Ala u~~Reni.stro de Preços. refereflte <.lOPrcgào Eletrônico n° 049/2017. loles 01 p 03. ueconente da hCltação no processo
~ -'ldministralivü PA. de n

C

TJ-ADM-2;] 17;'43267. Objeto: Registro de Preçus para fulufü e eventual fornecHnento de ;::>neu.
~ conlaCa de ar e p'olctor de can>ara (j" ar. Validade. 12 (doze) "'eses, canlados a P""" na dala de assinalura c ekacia legal~_:wós a pubr.ct'lCtio.Data..23/08,12017
~
I< -,TA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 029/2017

~>artes O ESTADO DA BAHIA. oor ,n:"r<redio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA c MEGA PNEUS EIRELI-EPP.
~ ~nscntil no Cf\;P.JtMF sob o n~.09071 .5S1,'OOO l-la, firmam a presente Afa de Registro de Preços. referente ao Pregão

:Ietrônico nO 0,19/201/ lote O, decorrente O;) kltação no processo rldrninistrallvo PA. de n" TJ-ADM.2017í43255. Objeto
~egistro d~ Preçüs IJdra futura e eJentual fOfl'ecirne'1to :)e pneu diFlgCT"'êil 12 (doze) meses. conti'ldos a parttr da dala de

!%inéltura e eficacia iegal após a publicação Data 23:082017=-
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