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~ do [!:téldo d~ Bil.hlõ

PA T.I-ADM-2017/42-lJ7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2017

Ao::. dias dl) mês de do .1110 (k. I presente de um 1.1do o ESTADO DA BAHIA,
pessoa juridica de direito público, inscrito no CNI')/iVIF sob o n.13.937.032/0001-60, por intermédio
do TIUBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA llAH1A, órg~o do Poder Judiciário, inscrito no
CNPJ/MF sob n.13.100.722/0001-60, COmsede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na
Quinta Avenida, n.560, Centro Administrativo dn B.lhia - CAB, representado pejo sua Presidente,
Desembargadora MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO. nos lermos das normas
constantes da Lei Federal n.8.666/93, Ll'i Esladu,11 n.9.433/05, alterada pela Lei nV• 9.658105 "
10.967/03, Lei Complementar n.123/06, Decretos Judiciúios n.12/03, 13/06 e 28/2008 do Tribunal de
Justiça do Eslêll10 da Bahia. em face Oel c1i'1ssificélção das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico nO 2512017, RESOLVE registmr, conforme abaixo, o(s) preço(s) ofertado(s) pelu(s)
fornecedor(es) beneficiário(s):

LOTE 2: Empresa BAI-IIA GRAF LTDA-EPP , CNPJ: 03.828.581/0001-42, Rcpresellt~da
por seu sócio MARIJOVE LIMA DE ARAUJO, CPF nO639.412.015-49.

j 1

Envelope para cartão, na cor branca, timbre do
Tribunal de Ju!ôtiça na cor preta, medindo 190x120mm,
g'amatu,a BOg/m:. Código TJ 001.022.006.

uno 10500 RS 0,12 RS 4.41D,oo

~ .. i: \I...AlOR TOTAL'; R$ 4.410,00!. . r. "

1. DO OBJETO
A presente Ata t0nl por objch) l' REGISTRO DE PREÇOS parcl futura e eventual fornecimento de
envelopes, em conformid.,dc com O edital do Pregão Eletrônico nV 25/2017, lote 2, e seus an~xo~,

partes integrantes de~lil Atai juntamente com as propostas c1presenladils pelos licitante~
classificados, ('()nfOrml~ cnnsla dos autos supracit~'ldl)S. para atender ;.~ d(,I11i1IHi;I~ 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, conté1dos n partir da di1lil

de sua assinalura C' ('rit:<ki~1 legal após a public.1Çi'iOde seu exlrato no Diilrio da Ju_stiça Elefrônko ..' -



I'A T.J-A[)l\1-20I 7/42H7
Durante o seu prazo de \'illida(k~, llS propost(1S ~lecionadJs no Registro de Prcçus ficarão j

disposição do CONTRATANTE pélra que efetue ~lSomtrilttlçÕeS na:-i oporlunidades ~ qUilntid.1dL's
de que nl~ccssitar, ate o limite L'stabekddo.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS
OS pre\'os regislrildos, as C'spedfkcl(;ões técnicas, ilS quantidades Oferl"ad<l:-, e \?xigência:-: d.' Ll'i
9.433/05, nll !'rnc"sso Adlllini,triltivo nO TJ-ADM 2017/42437 Pregão Eletrônico n9 25/2017
integram cst(l Ati! dL' Registro dL' Preçns, independenlemente de transcrição.

Nos preços l)f;l registrados estão indusas tudas as despesas necessárills que se relacionem direta ou
indirctJmcnh.~ com o fiel cumprilllt..'ntl1 d.1S obrigaç()l's do FORNECEDOR c('IJ1tratadl,), 11(llllh..' ~c
refere a frl~t(',~CgUfOS, tributos e outros.

Este instrumt'nlo não ühl'igi1 ,10 CONTRATANTE a firmar ronlralaç(}{!s nas qutllltidacies
cstimadl1s, püd~nd(~ ocorrer li(itnçôes cspcdficl'l~ pei]'.' ti ,iquisição dn (s.) ubjeto{s), oDcde(..itia à
legislação pertincnte, sendl1 assegurado ao ddcntor do regislro ;j prcférência d~ fornt'~l..'imcnto, ,,-~111
igualdade de wlldições.

A(s) Ct)ntriltêlçào(ôes) derivadas deste registro obedecerão ~s condiçôcs da minuta de! (llntrato
(onstante do Anexo IV do edital, IHJ instrumento equivalente.

£, por estilfem assim justos c contratados, Iirm.llll () presente Ata, em 02 (dUilS) vias de igUill tCl1re
formi'l na pn~Sl!nç,l das testemunhas que subscrevem depois de lidu c «chado conforme.

•

Salvador.Z3de~ de 2017.

CONTRA'J'ANTE:

FORNECEDOR:

TESTEMUNHAS:

2

tu.. C-\
GRAF LTDA-El'l'

UJOVE LIMA DE ARAUJO

!



TJBA - DIÁRIO DA JUSTI A El.ETRONlCO - W 1 97;; - Dl<:no"li!)d'?d 'ao' SP( ,mdA'/E-lra, 28 de a osta (\p- 2017

DESPACHO EXARADO PELII JUiZA DE DIREITO ASSESSORA ESPECIAl DA PRESIDENCIA 11,MARIElZA BRANDAo FRANCO,
EM 25 DE AGOSTO DE 2017

TJ-ADM-2017/45712 Juiza de Direilo RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO raz sOlicitação.

Cuida-se de el(pedierllê encaminhado pela ilustre Magistrada RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO da SBVara de Relações
de Consumo da Comarc.:, de Salvador, na Qual sOlkila o pagamenlv dos honorários, a titulo de ajwda de cuslo. no valor de
RS 350,00 (trezentos e clOquerlta reais), em favor do ENGENHEIRO CIVIL CRISTOVÃO JOSE GALVÃO, que atuou COrT'OPento
do refende juizo no processo JudiCial !"lo 0525749-56,2014805.0001. lnstnuu o ped~do com dOCllmentos. E o que importa
relatClr. A Resoluç<-lo do Conselho da MagIstratura, n'; Ct••.1-01, de 24 de janeiro de 2011, criou o Programa de Apoio aos Órgãos
JunsdlcionaJs nt:l real1lação ae periCiaiS judiciais, diretamente ligado à PresIdênCIa do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia. com o Objetivo e diminuir as d'ficu!C1ades enco~tradas pejos magistrados em obter pentos que aceItassem re;.)lrzar
seu labor gratultc1mente e ~Ó pode ser aplicada nas causas onde lenha ocorrido o deferimento da assistência jud!ciárla
gratuita, A um COlejo dos autos. observei qlle o ma~lslrado presidente do feito, por despacho nos aulas, deferiu a realizaçào
da pericia e nomeou profissional cadastr8(jo no Proyrama de Aoojo aos Órgãos Jurisdicionois que inclusive prestoll declaraçâu
acertando os termos da Resolução CM-O 1. Noutra banda, o profissional cumpriu SP.IJ mister e já apresentou o laUdo, fato que
motivou a soliCitação do pagamento dos seus honorários, O valor pleiteado se encontra dentro do que foi fixado na Resolução
CM-03, no caso, RS 350,00 (trez!'!nlos e cinquenta reais) p~r processo. Nestas condições. encontrando-se em ordem o
processo e em conformidade com Resolução do Conselho da,Magistratura, n" C~••.1-01, de 24 de ja:"leiro de 2011, COm o artigo
11, Inciso I, da Lei nO 11,918/2010 e com o Decreto Judiciário nc' 142, d6.,24 de fevereiro de 2016, publicado no DJE nO 1.614,
AUTORIZO c pagamento dos honorários sohcitados ao E.NGENHEIRO ClV!L CRISTÓVÃO JOSE GALVÃO, ao valor de RS
350.00 (trezentos e cinquen!a reaís). Que dev~ra ser atel1did •.~ por DEA. Despesa do Exercicio Anterior, conforme o artígo 37,
da Lei nO 4230i64 e dos arts. 1. I e 111,e gll do D~creto 1B l-AJ91. Publique-se.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Ai/\ DE RFGI3TRO DE Pf~EÇOS 'J 013';>017

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por mlormédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e BAHIA GRAF lTDA-EPP,
inSCrita no CNPJíMF sob o no:.. 03.828,58110001_42, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão
Eletrônico n

Q

025/2017, lole 02, decorrente da licHaçào no pro~esso administrativo PA. de nO TJ-ADM-2017/42437, Objeto:
Registro de Preços n~ra futura e eventual fornecimento de enve!opp.s: 12 Ido7f:!) meses, contiidos a partir da data de
assinaturA e eFicãeia legal a;::ó::>a pubhr.i1çâu. Dala: 23/08/2017,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 025í2017

Partes' O ESTADO DA BAHIA, por "llermed;o do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e FRIOVIX COMÉRCIO DE
REFRIGERAÇÀO LTDA, insGnla no CNP,JItdF sob o nO 09 ..316,105/0001_29, firmam a presente Alil de Registro de Preços.
referente ao Progâo Eletrônico nto 044/2017, lotes 05 e 17, decorrente da licitação no processo administmuvo PA. de nC> TJ-
ADM-2017/43858, Objeto: Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de ar condicionado: 12 ídoze) meses.
c.ontados a partir da data de a.:;siqatura e eficáclB legill após i::l publicaçào. Data: 23/0812017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS "I' 028/2017
Portes' O ESTADO DA BAHIA. por Intermedio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e HilÁRIO DE SANTANA
MOREIRA-ME, Inscrita no CNPJ!MF sob o n' 07, 155.464!000 1- t6, flHnam a presf!nle Ata de Registro de Preços, referente ao
Pregão Eletrôn;co nO 048/2017, IOles 02, 04 e 05. (Jecorrerte dnlicltaçt"ío no plOcesso administrativa PA. de nQ TJ-AOM.2017/
42475. Objeto Registro de Preços para futura e eventuai fornecimento de au~o transformador, antena, cabo, suporte e
es:;;u1as. 12 (doze) meses, contados a partir da dma ce aSSinatura e eficácia lega! após a publicação. Data: 23/08i2017.=

:::::::::ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 029'2017

Porles: O ESTADO DA BAHIA, por Inler méd,o do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e BIDDING CENTER
_COMERCIAL DISTRIBUIDORAESERViÇOSEIRELI-EPP.inSCrita no ChPJ'f .•.1Fsobo nO 19.116,54S!Q001_96. firmama presente

-i Ata ue Registro de Preços. rúf(>rellle :30 Pregi'io Eletrônico nO 049i2017. lotes 01 e 03, decorrente da licitaçâo no processo
J;-3drninISlratlvo PA. de n" TJ-ADr ..•1-2Q17!43267. Objeto: Registro de Preçus para futur.;] e eventual forneCimento de pneu,
~=cAmora de ar e proletor de cámare de ar. Validade: 12 Irloze) meses. contodos a partir da dala de assinatura e efic;jcla legal~_após a plibIICAc;..io,Data: 23/08i2017.
~
\I ~TA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 029/2017

~ artes O ESTADO DA BAHI;'., por inlerrred;o do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e MEGA PNEUS EIRELI-EPP.
:!~nscnti1 no CNPJrf,AF sob c n" 09 071.5~1!OOOl~1O, firmam a presE:nte Ala de Registro de Preços, referente ao Pregão

'jelrânico nO 0,19/2017, lote O? deCCflerlle da J;c.11.1çãono processo admimstrativo PA. de nO TJ-ADM~2017í43255, Objeto'
~egislro de Preços p;ua futura e eVentual fornecimento de pneu diagcral 12 (doze) meses. contrtdos a partir da data de

jssir~mura e eficacia legal após <'l pubhcaçao. Data 23108:2017.
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