
Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia

AClS 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.13,937.032/000J-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 pela sua Presidente, Desembargadora MARI~
DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, noStennos das nomms constantes da Lei Federal
n° 8.666/93, Lei Estadual nO9.433/05, sltcrada pela Lei nO 9.658/05 e 10.967/08, Lei
Complementar n° 123/06, Decretos Judiciários n"512/03, 13106 e 28/2008 do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia. em fuce d~ classificação das propostas apresentadas no Pre<,.::io
Eletrônico nO 066/2017, RESOLVE registrar, conforme abaixo, o{s) pr~o(s) ofertado{s)
pelo(s) [omeeedor(es) benelíciário(s):

LOTES 03, 05, 06, 07 e 08 (TRÊS, CINCO, SEIS, SETE E OITO) - Empresa R. CLEAN
COMERCIAL E!RELI-ME, inscrita no CNrJ n° 26.728.1 J 7/0001-80, representada por
JOSÉ. DOS SANTOS ANES, portador do CPF nO586.259.338-15.

EMPRESA R. CLEAN COMERCIAL EfREll.ME
(M>],26.728.117/ooo1-80

illH QUANTIt>ADE PREço PREÇO
lota3 un, UNITÁRIO GLOBALESTIMADA MÁXIMOR$ !WaMOR$

~6 p:u'31água. ~m pl3stfco, c.apaddadc
2QO mI, em Te5l~ termopJíisti<;q. dP.;$f;tnLld'.<I .10
~mo de bebidas, não tóXIca, branco. iIlseto
de: materiais estr'õ.lfll'lOS. bolha3, rachaduras, furos.
defo;m.açõe$, bcrd~ afractas e rebã.ws. O peso
PC('100 (cem) unidades do copod~râ ~r IlJual

J 01J 9Jperior a 220 gr.3mas. ~ve SH gravado em un. 25.000 2,60 65.000,00
•to rele'IC 3 marca 04.Jidentíflca.;ão do fabncance"
Cill"ddade e simbolo de mate,ial reddável, de
ao>nlo com as Normas NSR vigentes. •
ResoluçõesfArMsa. Embalagem em manga
~:cláV'fr, com 100 (cem) ooidades. COntendo
.oos d. Ider>t'Rca<;lIodo pr&dul0 e 01"'''' do
fabricante. Código do TJ/BJI. 001.020.001.

2 Copo Pi!IIf'aC2f~. em plMt.lca, aapaddólde SO uno 6.500 1,04 5.760.00
ml, em re.'loin;, rermopl:.sticà, desUnada ao
consumo C1~~t:l~as. não tóxica. branco, inse-to
ide; m~teriais estr"élnhOs, bOlflas. J3CMduras. toros.
deformações, bordas afladê6 e rebarbas. O oeso
ba' 100 (e<m) ""'ded •• do capo <leve"; S'" Igu,l

j-



bu """,ncc • n gramas. DoYe ser gravado em
ltô reteYo ft: l'T1afCa ou ~ do ~britantl;!,
oopactóade e 9mbolo ée ma'","al redoj"", de
ilO:n!O <em as Nonnas NBR Y1gentes e
Resofuçõe>tArMsa. Emilala'lem em man93
l>VIoI.~, com 100 (rem) llIli<liidei, wnterxlo
d!ldos de Ide<fJric:>;&> do prod<;to e m""" do
fabl1<:<onle.CódlQ<> do n/DA OOl.Irnl.CJ02.

TOTAL !lO LOTE 3 Il$ 71.1aa,OO
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lxa fi rquivo p.an documer.tos, p:'Jlflll1da,em
"cn reslSter1te,. na cor azul, ~1da5

prm:imadas de .3SOx24Oxl30mm (variação de +1.
10%) Có:figo USA 001.011.002. Obs.: De~o

enlT~ues ji'lbeetiU (fundo e parte supop.J1cf), e
a:rrndas em 10 unidades.

CI~ arquivo pal"il tfotufT1entot, poI,oneta. €:trI
pf<Í';bco rfSisten~ n~ COr branca, med!dilS
aproxlrTlôllasde 350x24Ox13()mm (vaóaçJo de +/-
10%) ClSdl90 lJSA 001.011.006. ots.: Oewóio

~ al>ertas (hnlo e parte s"pel1or). e
marT3<l.s em la l<lId.ile<.un.

arquivo p.a •.• documento<, pollonda, em
!J.stiço n.'Sistente. n.. t.CJr 'Verde, medidas
proxlma<las de 350><24QxiJOmm(v.l1aç:la de +"
IC'••) aldlgO TIDA 001.011.003. Obs.: ~
r entregues ~~ (ftJn~o C part:e ~pErtJr). e
marradas em lO unl<1al1es.

lXiI arquivo para documl!S\tDs, palfO:lc1a, em
<istlro resistente, n. co:' vermelho. medidas
proxllTlilda<de 35Ox14OX13Cmm (V<lri<lçãode +/.
10%) aldl20 1)BA 001.011.004. 00s.: Deve,.;;o
r entregues abert3s (fuMo. parte ",penar), e

O'la~das em 10~dades.

CaIxa '"lUIVO p.a•.• dotIJ~ pollond., ""
, res;stente. M OJr Ill'\.a:relilt medidas
proxim.dos de J50><2'!Oxl3Clnm(voo.ç.lo de +/-
10%) ~go lJBA 001.011,005. Obs.: D~o
. en~Llk'lS dberta!Õ. {fundo e Parte 5llperior), e
mam><las em 10 unidades.

Un.

Un.

Uno

UI\.

Uno

40.000

S.OOlI

5.000

5.000

5.000

2,39

2.50

2,sC

2,50

2,50

12.500.00

12.500.00

12.500,00

12.500,00

YOTAL DO LOTE 5 R$ 145.600,GO
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Qui."ldro branco magnético, moldura em
o,lt,;mfn.o. te4a em taminado melamrnlco trafll;.'O.
O\.Jp--"ml!;táJi(;a e: d'\.!pa duro de alta de:re:ldMe •
~nn!do de: portil apag<tdor e r~yo
i."lD3CJ<!ldor. Medidas ~PrtlXlrnadas: 12lb90 em
(var1açlio+/. 10%). CODlGOlJ/BA OOI.lH9.00l

uno 100 J29,00 1:2.900,00

=



=

QU2dro de aviso em mateilil, fundo forrado

2 em rortlça, com feltro vellle. ~I.didas
100)l<0'imad<s: l00x700n (Vanação de .1. 10%). ur., 54,95 5.~95.00

CODlGO mBA 001.0<9.001

TOTALDO LOTE fi R$ 18.395,00

EHPIU:SA FI, c..EAN ÇOMfRCIAl. ElREU-ME
CNPJ: 26.728.117/00<11.80

ITEM
QUAICTlOAOE u:o PREÇO

Lote 7 iu" GLOIIA1.l$rntADA 14ÁXIM0R$ MAxtMQR$

Etiqueta auto-adftsiV<!z em rOfTYlU~OO o:ll'ltinuo
PllJa impressora matrldal, pa~1 dpe~mll1h3do

1 75qlm' (variaçãiJ </- 111%). na cor b~nca. Czsir.:a 50 7SJ25 3.762,50imensõe5 7[)):23mm (02 coIullas) Embalagem:
:ai,a mm 12.l)(JO unidadc5. Código DElA:
019.010.005.

Etiqueta auto-;ldesrv~ Pi31'3Impre.ssrJ1í3 Ink)et..

2 laser e copiadora. dimensões 50.8<101.6",,,, Cillxo 200 3,85 770101)(.••ariaç~ </- 10%), COr branca. Ernbal'3l)€rTl:
carxa com lO folhas. Código USA: O19.01tl.Ol-t.

Etiquet:l:l auto-adoiv.a para imp"~ inkjet,

3 aSer e copiaOO<'a, dimensões 12.7x44,5mm caixa 100 3,80 380,00(""nação -/- 10%). COi branca. Embala<jem:
DI"" com 10 folhas. CóclI90DSA: 019.010.018.

Etiqueta auto-adesiva .CQr~FIOEtJClAl.,'" coe
~ ,ui, f_ate> 12x45mm (""ri")ia +). 10%), caixa Caixa 30 3,25 97,50

"",210 ",idades. CódigoTIBAOI9.0LO.025.

tiqueta. d;men5ÕeS 107>3601m (""rl••..••o +/.
S 10%), 1 coIu"", oa cor bom"". Embalagem: C<llxa caixa 50 59,00 3.~0,OO

;om 4.000 vrid<><le>.o;~igoUIlA 19.010.002.

I tiQueb.. dimensõesl07xJ6mm (variação +1-
6 10%).3 co1on•• , na cor btor>;;l.Embalogem: "';XO caixa 50 176,00 S.800,OO

:ool 12.000 ""Idade<. C6jj90 TlBA19.nl0.OOl.

TOTAL DO LOTE 7 R$ 17.350,00

.. H..au.H COMERClAL EIllEU-M~EHPIU:SA CNPJ: 26.728.117/0001-80 ..

I1£H QUANTlOADE U::~O . . PREÇO'
1.<>lol8 un. Gl.OBAL£SnHAO" 'MÁX1MOR$ MÁXIMOR$..

caneta esfero~ráfiCil alui, compostl de a:tr<>,
rampa, carga e esfffa. IDmpa de poIfpropileno na
:.or da c;;Jrgõ,tubo da carga em pcllpropiloeno
~usado com a togomalWJ do TRIBUNAL DE
USTIÇA DABAHIA,na cor "ul, com • (j1Ian~Oade
e tint£l de 350 a 400 mg, tintõ3 a base oe corante
rg3nicos e solventes atóxiCDS, autonomia ae
!!SCrltam/nlmo de 2000 metro> sem falhos ou

35.000 1,50 52.500.001 bcnõeos, esfera ~ lLJnl']sténio com 1.0 mrn de 1)1'.
C1i.5mOO'o.T~ de ms1sotenda~ 4 c-3neta tampõJd",
d~ suportar 20 QUed,)';iCOCl~IJtiv<!s da Jtt;r.l
[je l,S metros num piso rígido (concretQ, pedra ou
[erámiça) em posição qlJl3lquer sem apresentar
trincas OUQtJebrêlS no COrpo OUtampa. Cer1.i~caoo
pelO JNM[T1{O, e eom ~Iid"d~ IguOlI 00
s-;periol'" QS marcas: Ble QU fM~ERo.STEl.
Cód'goDElA 001.012.001.

-



TOTAl 00 lOTE B R$ 59.940,(10

2

3

nebl csf1!n>gr.&nto preta, wnpasla d.
rpo, tampa, carga e esfera, tampa de
Ifcrop!~ na mr da carga. ':l.1t)() da carga em
.prt>plleno e.xtros3do tom a logon\2lfta do

NA!. DE JUsnÇA DA IlI\HIA, na cor P'W,
m a qu.ri!dMe d< ~nla d< 3S0 a 100 mq. Dhta

• base de o:>r.lnle C'lI:lrJcos e solventes alIixlaJ5,
- tonomia de esait3 ml'nlmoM: 2000 ~ sem
lhas OUborrões. este", d< IUngstên10wm 1,0

d< dJàmetre.leste de reslstêod>: a",,,,,,",
mpad>dew'rá "'portar 20 q~ COl'SeClJtl",.
atura de 1,5 metr'O$ nUlll piso rig!do (<:o~to.
ra 00 ~ial) em ~o QL:illQ~ersem
esentar tlir1cas ou QL:ebras no WlPO ou t3mpa.
~<1lll0 pelo INMETRO, e com QUilOCillle Igual
su))elicr das m""",s: ale cu FAIlfR CASTEL.
!lO USA llOl.OI2.002.

Cac1eta esferográfica yerm~a, composta de
corpo, """I"', targ> • estera, tampa d.

Upropilcno ~ ::orã ~rga, tubo e.a carpa e:rn
i,:roplleno extrusado c:om > ~,ta do
B\JI'IAl o.: JUSTIÇA DA BAHIA, na CV

nnelha. com a qu:antidade de tlnta dé 35tl a 400
~, tinto! ~ oose de corante O~t:D.'i e :iOt••£:I\t~

tóxrros. autonomi~de escnta lJÚn'lmode 2000
lroS sem falhas O\J lXmiles, este... de

~Io mm 1,C mm de d~rnetro. Teste de
ênoo: a úlr<etil tampada ~ 5lJportilr 20
OS conserutiV<lS da a1llra de 1,5 metros num

"" ngldo (rnn<reto, peCr.l ou ",~mica) em
. qualquer sem aprese.ntar bincas cu

uebr.ls no corpo ou lEm~ e.rtl~C>ldo pelo
N~lElRO, • com <;ua1.lIde Igual cu swe<ior das
ar",,, me cu FAIlER CASTEL çOOíço lJllA
1.012.lW3.

Un.

\)1.

S.OIlO

3.000

0,93

0,93

4.&50,00

2.7!lO.00

-~
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DO OBJETO

A presenle Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual de
materiais de expediente, em conformidade com o edital do PregA0 Eletronico D~06612017
e seus anexos. partes integrantes desta Ata, juntamente com as propostas apresentadas pelos
Iicitanles classificados, conforme consta dos autos supracitados, para atender às demandas do
Tribunal de Justiça do F.stado da Bahia.

DA VIGtNCIA E EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO OE PREÇOS

A presenle Ala de Registro de Preços terd validade de 12 (doze) meses. contados a partir da
data de sua assinatura e eficácia legal após a publicação de seu e.xtrato no Diário da Justiça
Eletrônico.

Durante o seu prazo de validade. as propostas selecionadas no Registro de Preços ficarão à
disposição do CONTRATANTE ""ta que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessit.ar, aI': o limite estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E
EXIG.ÉNCIAS



Os preços registrados, as especificações técnicas, as quantidades ofertadas e exigências da Lei
9.433/05 constam no Proc.e.ssoAdministrativo nC. TJ-AOM-2017/S9644 C PregA0 Eletrônico
n° 066/2017. que 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.

Este instrumento não obriga ao CONTRATANTE a firnlar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para a aquisição do (5) objeto(s), obedecida
à legislação pertinente, sendo assegurado ao delentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.

E, por es!arem assim justos e contratados, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemtmhas que subscrevem depois de lido e acbado conforme.

Salvador, rJ5

FORNECEDOR:

TESTEMUNHAS:

Ja \),)1~ ~ rL. j;,..w 2'
CPF n0038tq6~31

de dJ;:J- .

BAflIA
ANTIAGO



TJBA - OIÁRIO OA JUSTiÇA FI F.TR6'JICO - N" '} n38 - Di<;nnnibili/",,,, .•-lO qU.<lf1B-lpim fi dH '~fl,/'embm oe 2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 03412017
Parte;: O ESTADO DA BAHIA, por ,nteflTléd,o do TRIBUNAL DE J STlÇA DO ESTADO DA BAHIA e R CLEAN COMERCIAL
EIRELI, inSCrita no CNPJiMF sob o nO 26.728.117/0001-80. firmam a presente Ala de Regislro de Preços, referente ao Pregào
Eletrônico nO 066/2017. lotes 03. 05, 06. 07 e 08. decorrente da licitação no processo admínistmtivu PA, de nO TJ-AOM-2017!
59644. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de OlalenalS de expedienle. Validade: 12 (doze) meses,
contAdos ~ partir dr1 da~A de aSSinatura e E"ficacia legal após ai pubIIC<'lção, Data: 05/12/2017.

AT/\ DE REGISTRO DE PRECOS N° 034;2017
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por interméd:o do TRIBUN,\L DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e ALEA COMERCIAL LTDA.
inscrita no CNPJIMF sob o nO 12.01U:J17f0001.70. firmam a presente Ata de Registro de Preços, referenle ao Pregão
Eletrônico n" 066/201/. lotE:5 01 e 04. decorrente da licitaç,ão no processo administratIvo PA, de nO TJ-ADM-2017í59502,
Objeto: R~gjstro de Preços p<,ua fUtUfi:1e ev~nlual i-lQuiSição de materiais de eXpe(jlente. Valid"de: 12 (doze) meses. contados
a partir da Cala de assinatlH3 e eflCaCI.3 legal apos a! publicaçao. Oala. 05i12/2017.

AT/\ DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035'2017
Partes: O ESTADO DA BAHIA. por intermed,o do TRIBUNAL DE JUSTiÇADO ESTADO DA BAHIA e SIGGRAF MATERIAIS E SERViÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ/t\i1F sob o nO 37.118.817/0001.79, fmlam a presente Ata de Registro de Preços. referente é1QPregão
Eletr6nico nO 067/2017, lotes 02. 03, 05, 09,12.13, 15 e 18, decorrente d•.] licjl(lç~IO no processo admlníslratlvo PA. de nO TJ.ADM.
2017/57442, Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo g~afico e informátlca. Vahdane
12 (doze) meses. contados a partir da data de aSSInatura e eficácia legal após?J publicação. Oafér 05/12/2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 035f2017 "
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por interrnedio do TRIBUNAL DE JUSnçA DO ESTADO D/\ BAHIA e A DE OLIVEIRA FILHO
PAPELARIA-ME. inscrita no CNPJ/MF sob o nO08.990.904/0001-13, firnlêlm a presente Ata de Registro de Preços. referente
ao Pregão Elp.!rànico nO 067í2017 lo!e 06, decorrente ria licilw;ão no processo adrninistralivQ PA. (ie nO TJ~Aor•.1.2017j57415
Objeto: Registro de Preços pafêi futura e eventual aquisição de mateciais de consumo grafico e informática. Validade: 12
(doze) meses, contados a partir da data dú assinatura e eficácia legal após ai publicação. Data: 05/12/2017.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ORDE~1 DE SERViÇO
N° ~ 12/2017. OEA

EMPRESA' MAINAN ENGENH/\RIA LTOA
CNPJ: 08.729.80110001.02
ENDEREÇO: R AlmeIda GarfeI. N1l35, Edlf. Oikos.Salrl' 105. Itaigara. S.1Ivatior,BA - CEP; 41.815-320
08JET O : READEOUAÇAO DE ESPAÇO INTERNO.I.JO EDF.ANEXOAO TRiBUNAL DE JUSTICA. PARAI~IPLANTAÇÃO DE VESTIARIOS
PRAZO: 45 (Quarenta e cInco) dias corridos
VALOR RS: RS 154.984,90 (cento e clnquenta e quatto mil. novecentos e oitenta e quatro reais noventa c-entavos)
CONTR/\TO N' 59117.5
RECURSOS' ATIVIDADE 5435

ELEM. DE DESPES,\ :l3.90.:l9
SUB.ELEf,1ENTO 39.09
FONTE 113/120/3131320
UNIDADE GESTORA 0002iDEA
UNIDADE ORÇAMENTARIA().lô01.F.f,J

EMPENHO. 04601.0002.17.0000653.0
PROCESSO :PA N" TJ.ADM.2017119596 IT J.COI.2017114442)

OEA. 05 de dez&mbro de 2017.

ArqQ Daniel ReiS de Teive I\r901l0
Dire!or de Engenharia f;! Arquitetura

ORDEM 0= SERViÇO
N' 41312017. DEA

EMPRESA: ',t~INAN ENGENHARIA LTOA
CNPJ 08.729.80110001-02
ENDEREÇO. R Almeida G(lrr~t, Nt'lJ5 Edif, Oikos,Sala' 105 .lwiycUi't. Salvador, BA - CEP:.41.815-320
OBJETO ADEOUAÇAO DE AP/\RELHOS DE REFRIGERAÇAO INCLUINDO DESISTALAÇAO E REINST/,LACÃO DE SPLlTS
NO ATRIO EDF SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA
PRAZO: 03 (líes) dias corridos
VALOR RS: RS 4.875.10 (quatro mil e Qitoce'1tos e setenta e cinco rt~a:se dBl" centavos)
CONTRATO: N' 59117-S
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