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ATADE REGISTRO DE PREÇOS NU02512017

Aos dias do mês de do ano de , presente de um lado o ESTADO
DA BAHIA, pessoa juridiea de direito público, inscrito no CNP JIMF sob o
n.13.937.032/0001-60. por intermédio do TRIBUNAL DE .JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA, órg,io do Poder Judiciário. inscrito no CNPJ/MF sob n" 13.100.712/0001-60. com
sede e foro nesta cidade do Salvador. Estado da Bahia, na Quinta Avenida. n.560. Centfll
Administrativo da Bahia - CAB. representado pela sua Presidente, Desembargadora MARIA
DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, nos termos das nonnas constantes da Lei Federal
n" 8.666/93, Lei Estadual n" 9.433/05, alterada pela Lei nO 9.658/05 c 10.967/08. Lei
Complementar nO 123/06. DecrelOS Judiciários n"sI2103. 13/06 c 28/2008 do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia. em faee da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico nO 044/2017. RESOl.VE registrar. el)nforme abaixo. 0(5) preço(s) ofertado(s)
pelo(s) fornecedor(es) heneticiário(s):

LOTES 115 (CINCO) c 17 (DEZESSETE) - Empresa FRIO VIX COMÉRCIO DE
REFRIGERAÇÃO LTDA.. inscrita no CNPJ nO 09.316.105/0001-29. representada por
Ai\1ANDA XAVIER RIBEIRO. pOl1adorado CPF n" 038.287.856.62.

5
~

APARElHO DE AR CONDIOONAOO SPUT INVERTER,
OASSIF1CAÇÃO ENERGETICA (ENCE)TIPO ~A~. $ElO
PRoeEl, TIPO HI WAU, CAPACIDADE 24.000 Bn.Ilh.
(O"'PlETO COM EVAPORADORA E CONDENSADORA

CJ 4{JO 2.660,45 1.064.180,00

VAlQR TO TOTAL 00 LOTf R 1.064.18000

VALOR TO TOTAL 00 lOTE R$ 308.604,40

1

no OIl./ETO

CJ 52 5.9]4,10

LlDA< ..~

308.604,40

t\ presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE I'I~EÇOS para futura e enntual ar
condicionadu. em conformidade com o edital do I'regão Elctrlmico nO 114412017e seus
anexos. partes integrantes d~sta Ata. juntamente com as propostas apresentadas pelos
licitantes classificados. conforme consta dos autos supracitados. para atender às demandas do
Tribunal de Justiça do Estadu da Bahia.



DA VIGi-:NCIA E EFiCÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

i\ presente Ata de Registro de Preços tcrú validade de I~ (doze) meses. contados a partir da
uata de sua assinatura e cficiÍcia Ic~al após a puhlicaçàu Je ~cuextrato no Diário da Justiça
Eletrônieo.

Durante o seu prazo de validade. as propostas selecionadas no Registro de Preços liearão "
disposição do CONTHAI~\NTE para que efetue as eontrataçôes nas oportunidades c
quantidades de que necessitar. atL'o limite estaheleeido.

DOS PREÇOS, ESI'ECIFICAÇÜES. QUANTITATIVOS REGISTHADOS E
EXIGÊNCIAS

Os preços registrados. as espeeitieaçôes técnicas. as quantidades oterltlllas c exigências da Lei
9.433/05 constam no Processo Administrativo nO.T.I-ADM-2017/.B858 e Pregão Eletrônico
n" 044/2017. que integrum esta Ata de Registro de Preços. independentemente de
transcriç:io.

Nos preços ora registrados estão indusas todas as despesas necessárias que se relacionem
direta ou indiretamente COI11 o tid cumprimento das ohrigações do FOHNECEDOR
contnttado, no que S~ refere a frete. seguros. tributos c outros.

Este instrumento não obriga ao CONTHATANTE a lirmar eontrataçôes nas quantidades
eSlimadas. podendo ocorrer lieitaçôes especiticas para a aquisição do (s) objelO(s). obedecida
à legislação pertinente. sendo assegurado al) detentor do registro a preferência de
fornecimento. em igualdade de ~ondiçõ~s.

E. por estarem assim justos e cOlllralados. tirmam a presente Ala. em 02 (duas) "ias de igual
teor e fomla na presença das testemunhas que subscrewm depois de lido e achado eonfonne.

de 20ft ..

CONTRATANTE:
TRIBUNA
Dcsa. MAl A

FORNECEDOR: ~I'tl ,\h.A
FHIOVIX C()i\lI~RCI( ~~~IGERAÇAO l:rnA.

Ai\IANDA X. flER RIBEII{O

TESTF:i\lUNHAS:



TJAA - OIARIO DA JUSTl 'A ELETRÚN1CO - N" 1 973 - OIS onibllizil ao' Sf!~ und<l-felra. 28 de a osto oe 2017

DESPACHO EXARADO PElJIJUIZADE DIREITOASSESSORII ESPECIAL DA PRESIDtNCIAII. MARIELZA BRANDAo FRANCO.
EM 25 DE AGOSTO DE 2017:

TJ-ADM-2017/45712 Juiza de Direito RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO taz solicitação.

Cuida-se de el(pediente encaminhado pela ilusrfe Mêlgistrada RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO da 511 Vara de Relações
de Consumo da Comarca de Salvador. na qual solkita o pagamento dos honorários, a titulo de ajuda de custo. no valor (le
RS 350,00 (lrez~ntos e cinquenta reaísi. em favor uo ENGENHEIRO CIVIL CRISTÓVÃO JOSE GALVÂO. Que atuou corno Pento
do referido juIzo no proces~o Judicial ..,0 0525749-56.2014.805.0001. InstrlllU o pedido com documentos. É o que importa
relatar. A Resolução do Conselho da Magistratura. nu CM-Ol, de 24 de Janeiro de 2011, criou o Programa de Apoio aos Órgãos
JUrisdicionais na realização oe periciais judiciais, diretamente ligado a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia. com o objetivo e drminuir as dificuldades encontradas pejos magistrados em obter peritos que aceitassem realizar
seu labor gratl/ltamente e sá pode ser aplicada nas causas onde tenha ocorrrdo o deferimento da assisténcia judlcI<3ria
gratuita. A um cotejo dos aulas. observei que o magiSlrado presidente do feito, por despacho nos autos, deferiu a realização
da pericla e nomeou profIssional cadastrado no Proyrama de Apoio aos Órgãos Jurisctícionais Que inclusive prestou declaração
aceitando os lermos da Resolução CM-O 1. Neutra banda, o profissional cumpriu selJ mister e já apresentou o lauda. fato que
motivou a solicitação do pagamento dos seu~. hOflorârios. O valor pleiteado se encontra dentro do que foi fixado na Resoluçào
CM-03, no caso, RS 350.00 (trezentos e cinquenta reais) p~r processo. Nestas condições. encontrando-se em ordem o
processo e em conformidade com Resolução do Conselho da.Magístratura, nO CM-D1, de 24 de janeiro de 2011, com o artigo
11, inciso I, da Lei nO 11.918/2010 e com o Decreto Judiciário nO 142, de...24 de fevereíro de 2016. publicado no DJE nO 1.614.
AUTORIZO o pagamento dos honorarios solicitados ao ENGENHEIRO ClVIL CRISTÓVÃO JOSE GALVÃO, ao valor de RS
350.00 (trezentos e cinquenta reais), que dev~rá ser atendida por DEA ~Despesa do Exercicio Antenor, conforme o artigo 37,
da Lei nO 4230;64 e dos arts. 1. I e 111,e 9° do Decrt:lo 181-Ai91. Publlque.se.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAo
GABINETE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01312017

Partes: O ESTADO DA BAHIA. por Intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e BAHIA GRAF LTDA-EPP.
inscrita no CNPJ/MF sob o n(,o 03.828,581/0001_42, firmam a presente Ata de Registro de Preços. referente ao Pregão
Elelrônico nO 025/2017. lote 02. decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nO TJ-ADM-2017/42437. Objeto;
Rp.gistro dê Preços para futura e eventual fornecimento de envelopes: 12 ldo7e) meses, contados a partir da data de
assinatura e eficâcil;) legal a~ô~ a Pllblicnção. Data: 23/08/2017.

ATA DE RE~rSTRO DE PRFÇOS N"025,'?017

Partes: O ESTADO DA BAHIA. por ",termedio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e FRIOVIX COMtRCIO DE
REFRIGERAÇÃO LTDA, inSCrita no CNPJ/MF sob o nO 09.316.105/0001_29, firmam a presente Ala de Registro de Preços.
referente ao Pregão EletrônIco nO 044/2017, lotes 05 e 17, decorrente da licitação no processo administratIvo PA. de n" TJ-
AOM-2017/43858. Cbjcto: Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de ar condicionado' 12 (doze) meses.
contéldos a partir da data de assinatura e eficácia !egtlr após él pubHcaçr1o. Data: 23/08/2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS "I' 028/2017

Partes' O ESTADO DA BAHIA. por Interméd,o do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA HAHIA e HILARIO DE SANTANA
MOREIRA-ME, Inscrita no CNPJ!MF sob o n'J 07.155.464/000 '.16. firmam a presente Ate'! de Registro de Preços, referente ao
Pregão EI~trôn'co n" 0..•8/2017. 101es'02, 04 e 05. (Jecorrerte dn ltcl'aç~o no processo admmistratlvo PA. de nO TJ-ADM-2017/
42475. Objeto: Registro de Preços para futura e eventuéll fornecimento de auto tmnsform,ddor. antena. cabo, suporte e
escnd.as. 12 (doze) meses, contados.1 partir da .data Df: assinatura e eflcacia lega! após a publicação. Data: 23/08/2017_

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 029/2017

Partes: O EST,\DO DA BAHIA. por imermedia do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e BIDDING CENTER
_COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERViÇOS EIRELI-EPP. insCrIta no C"PJ'MF sobo n' 19.116.545/0001_96. "rmama presente

-l Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n'" 049/2017, lotes 01 (~ 03, decorrente da licitação no processo
!;:-~dmin'strativo PA. de n'" TJ-ADM-201'7í43267. Objeto: Reqistro de Preços para futura e eventual forneCimento de pneu.
~_cAmara de ar e protCla< de cAmar. de ar. Validade: 12 (noze) "'eses. contodos a partir da data de assinatura e et,cacia le9al
~_após a publlc~y11).Data:23/08/2017.
~
~ _ ~TA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 029/2017

~~artes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAe MEGA PNEUS EIRELI-EPP,
~~nscrlla no CNPJ!MF sob o nl;! 09071.551/0001-10, flnnam a presente Atfl de Registro de Preços, referente ao Pregão

'}etrônico n~ 0<19/2017. lote 02. decorroenle da liCitação no processo administrativo PA, de nO TJ-ADM-2017í43255. Objelo:
~egistro de Preços para futura e e'Jenlual fornecimento de pneu díagcr.al 12 (doze) meses. contados a partIr da data de

'ssínrl!ura e eficácia legal após a ptJbllc:açao. Data' 23/08/2017.=
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