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Aos dias do mês de do ano de , presente de um lado o ESTADO DA BAHIA,
pessoa juridica 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.13.100.722I0001-60,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.9.433105, alterada pela Lei nO.9.658/05 e
10.967/08,LeiComplementar n.123/06,Decretos Judiciários n.12/03, 13/06e 28/2008 do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico nO4912017,RESOLVE registrar, conforme abaixo, 0(5) preço(s) ofertado(s) pelo(s)
fornecedor(es) beneficiário(s):

LOTES 1 e 3: Empresa BlDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E
SERVIÇOS EIREU EPP, CNPJ: 19.116.545/0001-96, Representada por seu sócio,
JEFFERSON GABRIEL DA SILVA, CPF nO316.380.258-35.
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1. DO OBJETO
A presente Ata tcm por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para fulura e evenlual fornecimenlo de
pneu, câmara de ar e prolelor de câmara de ar, em conformidade com o edilal do Pregão
Eletrônico n' 49/2017, loles 1 e3, c seus anexos, partes integrantes desta Ata, juntamente com as
propostas ,'presenladas pelos licitantes classificados, conforme consta dos aulos supracitados, para
atender ,ls demandas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
t\ prçscnte Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatur" e eficácia Icgal após a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico.

Dur,)nte () seu prazo de validade, as propostas selecionadas no Registro de Preços ficarão à
disposição do CONTRATANTE par,) que efetue as contralações nas oportunidades c quantidades
de que necessitar, ,1té () limite estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS
OS preços registrados, as especificaçÕê:=;técnicas, as quantidades ofertadas e exigências da Lei
9.433/05, no Processo Administrativo n' TJ-ADM 2017/43267 Pregão Eletrônico n' 49/2017
integram esta Ata de Registro de Prt"Ços, independentemente de transcrição.

Nos preços or,1 registrados estão indusas todas as despesas necessárias que se relacionem direta ou
indiretamente com o ficl cumprimento das obrigações do FORNECEDOR contratado, no que se
refere II frele, 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 à
legislação pertinente, sendo assegur"do ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.

A(s) contrataç,io(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
form,i na prt.!Sl'n\'C\das testemunhas que subs vem cpois de lido c achado conforme.

SaIvador,Z3de~ de 2017.

CONTRATANTE:

TRIBUNALD
Des •. MARIA

FORNECEDOR: BIDDlNG Ctt;TER ~O CIAl DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ElREU
EPP JEFFERSO~RIEL DA SILVA

•

TESTEMUNHAS:

•
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DESPACHO EXARADO PELA JUiZA DE DIREITOASSESSORJ\ESPECIAL DA PRESIDENCIA 11.MARIELZA BRANDAo FRANCO.
EM ~5 DE AGDSTO DE 201/

TJ-ADM-2017/45/12 Juiza de Direilo RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO faz solicitação.

Cuicla~se de e~pediente encaminhado pela ilustre MagíSlrada RITA DE CASSIA RAMOS DE CARVALHO da sa Vara Ot: Relações
de Consumo da Conmrca de Salvador, na qual solicita o p8gamento dos honoraríos. a titulo de élJuaa de custo. no valor de
RS 350.00 (trezentos e cinquE:::'IlCélreais), em favor do ENGENHEIRO CIVIL CRISTOVÃO JOSE GAlVÃO. Que atuou como Pento
do refendo juizo no processo JudicIal '10 0525749-56.2014.80:3.0001. InstrlllU o ped:do com doclImentos. E o que importa
relatar. A Resolução dO Conselho da fl/1agistratura. nUeM-Ol, de 2-1 de janeiro ce 2011, criou o Programa de Apoio aos Órqàos
JUriSdicionaIs n" reahlação oe periCIaIS judiciais, diretarnente ligado a PreSidêncIa do Tribunal de Justiça do Es:ado da
Bahia. com c aDjetivo e dlnlll1uir as dlficu!dades encontradas pelos magistrados em obter pE:nlos Que aceitassern real17ar
seu labor gratUItamente e só pode ser aplicada nas causas onde tenh,) ocorrido o deferimento da assistência judlclarla
gratuita. A um cotejo dos autos. observei que o maÇ1Jstrado preSidente do feite. por despacho nos aulas, defenu a realização
da pericla e nomeou profissional cadastra(jo no Proy,.ama de Arloio aos Órgãos Juri5dicionais Que inclusive prestou declarar,.ao
aceitando os termos da Resolução CM..Q1 Noutra banda, o profissional cumpriu seu mister e ja apresentou o laudo, falo que
motivou a solicitação do pagamento dos seus hOf"lorârios. O valor pleiteado se encontra denlro co que foi fixa Co na Resolução
CM-03. no caso, RS 350,00 (trezentos e cinquenta rca!s) p~r ;Jrocesso. Nestas condições. enconlrando-se em ordem o
processo e em conformidade com Resolução do Conselho da.Magis;ralura, nU CM.01, de 24 de janeIro de 2011, com o a'1igo
11, Inciso t. da Lt~1nO 11.918/2010 e COM o Decreto Judiciano n<>142, de..24 de fevereiro de 2016. publicado no OJE n" 1.n14,
AUTORIZO o pagt=lrt1cnto dos hOflorarios solicitados ao ENGENHEIRO CIVil CRISTÓVÃO JOSE GALVÃO. ao valor de RS
350.00 (trezentos e cinq,;enta renisl. que devera ser atendrda por DEA. Despesa do E:..ercicio Anleflor, conforme o artigo 37.
da Lei n

C

4230/64 e dos arts. 1. I e 111,e 9° do Decr~10 181.Ai91, PubIIQue-sf>.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAo
GABINETE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 0131201/

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por Inlerméd;o do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e BAHIA GRAF L TOA-EPP.
inSCrita no CNPJ!MF sob o n" 03.828.581,0001.42, firmam a presente Ala de Registro de Precos. referente ao Pregão
Eletrônico r(1 025/2017. Ime 02, decorrente da Jicil\:lç{1O no processo administrativo PA. de nO rJ-ADM-2017/42437. Objeto:
Registro de Preços para hJlura e evclllual fornecimento de envelopf~S: 12 (do7e) meSes, ccnt.1dos a partir da data de
assirlatura e eficacia legal <i~Ó~ a publlcaçào, Data: 23/08/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 025!2017

Panes O ESTADO DA BAHIA, por ""erméd;o do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e FRIOVIX COMERCIO DE
REFRIGERAÇAO LTDA, inscnl~l no CNP.1J~""Fsob o nO 09.:316.105/0001.29, firmam a preSenle Ala de Registro de Preços.
referente ,~o Pregão Elefrónlco nn 044/2017. 10le5 05 e 17 decorrente da licitação no prOCl::SSOildm1nistrallvo PA. de n" TJ-
ADM-2017i438S8. Objeto. Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de i3r condicionado' 12 (doze) meses.
contados a partIr da dald de aSSlr1atura e eficácIa legal após a pubHcaç.io. DatA: 23i08/20 17.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 02812017

Partes: O ESTADO DA BAHIA. por Intermeaio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA HAHIA e HILARIO DE SANTANA
MOREJRA~r..'IE. inscrita nQ Ct-lPJ/MF soh o na 07.155.464!000 1-16. frrmam a presente Ata de Registro de Preços. referente ao
Prega0 Er~trônico nr.>048/2017. lotes 02, 04-e 05. (Jecorrente dn hCllaçflO no processo adrnini51ral:va PA. de nOTJ.ADM.20171
42475. Objeto: Registro de Pre(,:os para futura e eventual fornecimento de au'o tri'u~sforrnador, antena. cabo. suporte e
escadas. 12 (doze) meses. contados a p<-t,tir da dala de assinatura e eficácia le~la! após n pubhcação. Dala: 23108/2017.

_ATA DE REGISTRO DE Ph!EÇO~ r,j- n2~l/(' i

Pa<les: O ESTADO DA BAHIA. por IntermédIO do TRlllUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e BIDDING CENTER
COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERViÇOS EIRELI.EPP. ínscnla no Ct\PJrt .•.1F sob o n~ 19.116.5.15/0001-96. firmam a presente

-iA.ta ue Re~jstro de Preços. referente ao Pregão Eletrônico nO 04912017. lotes 01 l~ 03. decorrente da licitação /lO processe
~-1drnlnlstratlvo PA. de n<':TJ~ADM-:?017/43267. Objeto: Registro de Preços para futura e evenlual forneCimento de ;>neu.
~ ,o",ara de ar e p'otetor de O"maln de ar. Validade: 12 Inoze) meses. conrados a part" dó dala de a$S;nOlura e e"c;lo;a legal~_~pós a pubflcac-io.Datll23.'08i2017
~
~==~TA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 029/201/

~ "a<les O ESTADO DA BAHIA. "or intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e MEGA PNEUS EIRELI-EPP.
~ nscrltA no CNPJ!f""F sob o n" 09 071 ,5~1!OOOl-10, flrmarn a prese:nte Ata de RegIstro de Preços. refE:renle ao Pregão

;Ielrânico 11:;0,19/2017. lote 02 decolrenle da krlaçào no processo admrnlstraltvo PA. de- n" TJ-.A.DM-2017/43255. Objeto
~~egistro de Preçüs pi-ira fUlura e eienlual 1omecime.,to de pneu diagcr'al 12 (doze) meses, conliJdos a prtrtlr da data de

Issin;Jtura e eficácia legal após a pU:Jhcaçao. D<Ha 23''08'2017
-
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