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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 016/2018

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.13.937.032/000 1-60,
por intermédio do TRIHUNAL DE ,JUSTIÇA 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
5' Avenida, n" 560, Centro Administrativo da Bahia - CAB, representado pelo seu Presidente, Des.
GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, nos termos das normas constantes da Lei Federal
n.8.666/93, Lei Estadual n.9.433/05, alterada pela Lei n.9.658/05 e 10.967108, Lei Complementar
n.123106, Decretos Judiciários n.12/03, 44/03, 13/06 e 28/2008, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nO,037/2018, RESOLVE registrar, conforme abaixo, os
preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTES 03, 06 E 07 Empresa ,JS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 14.674.428/0001-24, representada por
SILVIO SANTOS OLIVEIRA FILHO, portador de CPF n. 035.490.435-38.

ITEM

EMPRESA VENCEDORA

JS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DlSTRIBUlÇ ..i,O DE
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 14,674.428/0001-24

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIo E TOTAL:

LOTE 03

SACO DE LIXO HOSPITALAR
DESCRIÇÃO TÉCNICA: Saco de lixo
hospitalar branco leitoso 100 litros, para
acondicionamento de resíduos sólidos
hospitalares/infectantes, constituído de
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem.
oferecendo uma perfeita resistência mecânica e
proporcionando a opacidade necessária à
aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela.
contínua. homogênea e unifonne vedando
completamente e não pennitindo a perda do
conteúdo durante o manuseio. de acordo com a
Norma Técnica 9191. diminuindo assim. o
risco de contaminação ou infecção das áreas
por onde circula. O material utilizado na
fabricaçuo é virgem e de alta qualidade. Pacote
com 100 unidades. Com registro na Anvisa.
Embalagem constando lote e data de validade.
A apresentação do produto deverá obedecer a
legislação atu<ll vigentc. A valjdad~ do produto
não dcverá ter sido ultmpassuda em 20% nu
daw da entrcga do mcsmo.

UN

P<lcote com
100

unidades

QUANTIDADE

1.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$

32.20

PREÇO
GLOBAL

R$

32.200,00



VALOI{ TOTAL DO LOTE

r.. ',.

R$ 32.200.00 I

ITEM
EMPRESA VENCEDORA

JS COMÉRCIO. IMI'ORnçÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 14.674,428/0001-24

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO E TOTAL:

LOTE 06

Equipo macro gotas para administração de:
soluçôe:s parclllerais. PVC. atóxico. estéril.
tubo çom no mínimo IAOm. <.:onstituído de
pont<l pcrfurante prôpria p<lra ampola plásticu.
com câmam gotejadora flexível transparente
com fihro de 15mi<.:ra. tubo Iransp,uente
flexível e atóxico. adaptador para agulha do
tipo luer. pinça tipo rolc:te ergo métrica de alta
precisão. injetor lateml localizado m.lis
próxima da porção inferior do tubo de
extensão. entrada de ar através de filtro
b.lctc.:-riológica 0.2 miem e filtro de pequenas
partículas. porção distai luer-Ioc. Embalagem
individual em papel grau cirúrgico. constando
externamcnte dados dc identificação. data de
fabricação. proçedência. validade da
csterilizw-','ào. n° do lote c registro no Ministério
da Saúde. A validade do produto não (!c:vcrá tcr
sido ultmpassada em 20% na dal<l da entrega
do mesmo.

UN

unidade

QUANTIDADE
ESTIMADA

5.000

PREÇO
UNfTARfO

R$

1,45

PREÇO
GLOBAL

R$

7.250.00

ITEM
EMPRESA VENCEDORA

VALOR TOlA L DO LOTE ~ R$ 7.250.00

JS COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

CNP,I: 14.674,428/0001-24

QUANTIDADE. VALOR UNITÁRIO E TOTAL:

LOTE 07

Caixn coletor..l par;.! material perfuro C0l1ante.
;\t;lterial: papelão resistente passível dc
incineração. Capacidadc total 7 litros.
Acessórios: tmnpa com tmva de segur..lnça e
alças rígidas para transporte. com sistcma de
abertura e fechamento isento de ruptura,
deformação ou perfuração. com inscrições
legíveis c indeléveis. Componentes adir.:ionais:
revestimcnto interno em polietilc:no de altn
densidade. Caixn desmontada. O prouulo deve

unidade

2

QUANTIDADE
ESTIMADA

41X)

PREÇO
UNITÁRIO

R$

3.69

PREÇO
GLOBAL

R$

1.476.00



3
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estar de acordo com as normas na NR 13853
NE 55 da ANVISA. A apresentação do produto
deverá obedecer a legislação atual vigente. A
validade do produto não dcver.í ter sido
ultrapassada em 20% na dala da enlrega do
mesmo.

VALOR TOTAL DO LOTE ~ RS 1.476,00

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual fornecimento
de materiais, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico n° 037/2018 e seus anexos, partes
integrantes desta Ata, juntamente com as propostas apresentadas pelos licitantes classificados,
conforme consta dos autos supracitados, para atender às demaodas do Tribuoal de Justiça do Estado
da Bahia.

2. DA VIGÊNCIA E EFiCÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A preseote Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. contados a partir da data de
sua assinatura c eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrõnico.

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

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS

Os preços registrados, as especificações técnicas, as quantidades ofertadas c ex.gencias da Lei
9.433/05, no Processo Administrativo n° TJ-ADM-2018/50008 c Pregão Eletrônico N° 037/2018,
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 c outros.

Este instrumento não obriga ao CONTRATANTE a firmar contratações nas quantidades estimadas, ~
podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do (s) objeto(s). obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições.
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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 subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, .2 5' de

TRIBUNAL DE ,JUSTIÇA

Des. GESIVAL

DO DA BAHIA

Presidente do Tr unal de ,Iustiça do Estado Bahia

.JS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTR UIÇÃO DE P DUTOS HOSPITALAR EIRE-

LI u~S/Lt/-&~.-v/õ ..s
SC!e/o

SILVIO SANTOS OLIVEIRA FILHO I"'J) r. 7/ {_ j

CPF. 035.490.435-38 '-'IT r. , !Jj?O./q( ';sS-b8

Testemunhas:

Nome é0c>'h 11;t." A r4 s,-U",
CPF 0°-1"">C,SIÓ 06 =s 33
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M4.G74.428/0001-241
JS COMÉ~CIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO

DE PRODUTOS HOSPITALAR EIREU

Rua Paulo dos Santos Ferreira, 378,
Quadra O • Lote 01.lpi!anga'.

CEP:42.700-000 .Jl_ LAURO DE FREITAS. BA
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TJ-ADM-2018/57458Juíza de Direito ANGELA BACELLAR BATISTA faz solicitação.
Cuida-se de expediente encaminhado peia ilustre Magistrada ANGELA BACELLAR BATISTA da 13' Vara de Familia, Suces-
sões, Órfãos da Comarca de Saivador, na qual solicita o pagamento dos honorários, a titulo de ajuda de custo, no valor de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), em favor da PSIQUIATRA IVONE GOMES DA SILVA, que atuou como Perita do
referido juízo nos processos judiciais n' 1. 0501885-47.2018.805.0001; 2. 0510122-12.2014.805.0001; 3. 0510715-
02.2018.805.0001; 4. 0525601-45.2014.805.0001; 5. 0520573-28.2016.805.0001. Instruiu o pedido com documentos. É o
que importa relatar. A Resoluçiio do Conselho da Magistratura, n' CM-01, de 24 de janeiro de 2011, criou o Programa de Apoio
aos Órgãos Jurisdicionais na realização de periciais judiciais, diretamente ligado à Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, com o objetivo e diminuir as dificuldades encontradas pelos magistrados em obter peritos que aceitassem
realizar seu labor gratuitamente e só pode ser aplicada nas causas onde tenha ocorrido o deferimento da assistência
judiciária gratuita. A um cotejo dos autos, observei que o magistrado presidente do feito, por despacho nos autos, deferiu a
realização da perícia e nomeou profissional cadastrado no Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais que inclusive
prestou declaração aceitando os termos da Resolução CM-01. Noutra banda, o profissional cumpriu seu mister e já apre-
sentou o laudo, fato que motivou a solicitação do pagamento dos seus honorários. A Resolução N° CM 03, de 19 de setembro
de 2011, que altera o Anexo I da Resolução n' CM-01, de 24 de janeiro de 2011, fixa o valor máximo da remuneração básica,
a titulo de ajuda de custo para realização de perícia judicial, do Pr09rama de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na Realização
de Perícias Judiciais, nos casos de pericia psiquiátrica em ações de interdição, em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por
pericia realizada em audiência e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de local. O valor pleiteado se encontra dentro do que
foi fixado na Resolução CM-03. Nestas condições, em conformidade com Resolução do Conselho da Magistratura, n' CM-
01, de 24 de janeiro de 2011, com o artigo 11, inciso I. da Lei n' 11.918/2010 e com o Decreto Judiciário nO 171, de 08 de
fevereiro de 2018, publicado no DJE n' 2.081, AUTORIZO o pagamento dos honorários solicitados à PSIQUIATRA IVONE
GOMES DA SILVA, ao valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Publique-se.

TJ-ADM-2018/57274 Pessoa FisicaALDAGUIMARÃES MEIRA faz solicitação.
Trata-se de pedido para inclusão da assistente social Alda Guimarães Meira (CRESS 7125) no Programa de Apoio aos
Órgãos Jurisdicionais na realização de Pericias Judiciais. Com fundamento nos artigos 2° e 3°, parte final, da Resolução nO
CM-01, de 24 de janeiro de 2011, autorizo sua inclusão no banco de dados do sislema online do Programa, possibilitando
a consulta posterior de eventuais interessados. Dê ciência à Requerente. Publique-se. Cumpridas as diligências, arquivem-
se os autos.

TJ-ADM-2018/57285 Pessoa Fisica ARTUR ASSUNÇÃO DA SILVA ARAÚJO faz solicitação.
Traia-se de pedido para inclusão do contador Artur Assunção da Silva Araújo (CORECON 5970) no Programa de Apoio aos
Órgãos Jurisdicionais na realização de Perícias Judiciais. Com fundamento nos artigos 2° e 3°, parte final, da Resolução nO
CM-Q1, de 24 de janeiro de 2011, autorizo sua inclusão no banco de dados do sistema online do Programa, possibilitando
a consulta posterior de eventuais interessados. Dê ciência ao Requerente. Publique-se. Cumpridas as diligências, arqui-
vem-se os autos.

TJ-ADM-2018/59299 Pessoa Fisica MARLEIDE BORGES DE CARVALHO faz solicitação.
Trata-se de pedido para inclusão da engenheira a9rõnoma Marleide Borges de Carvalho (CREA 3000026992) no Pro9rama
de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na realização de Perícias Judiciais. Com fundamento nos artigos 2° e 3°, parte final, da
Resolução n' CM-01, de 24 de janeiro de 2011, aulorizo sua inclusão no banco de dados do sislema online do Pr09rama,
possibilitando a consulta posterior de eventuais interessados. Dê ciência à Requerente. Publique-se. Cumpridas as dili-
gências. arquivem-se os autos.

___________ S_E__C_R_E_7A,RIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE---- -----------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO016/2018
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por inlermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e JS COMÉRCIO IMPORTA-
çÃO E DISTRIBUiÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ/MF sob o n' 14.674.428/0001-24, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrõnico nO037/2018, Lotes 03, 06 e 07, decorrenle da licilação no
processo adminislrativo PA. de n' TJ-ADM-2018/50008. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
materiais médicos. Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação.
Dala: 25/10/2018.

ADITIVO N' 51/18-AS'
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e CS BRASIL TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS E SERViÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF de n' 10.965.693/0001-00. Objeto: A vigência do
Contrato n° 66/17-S fica prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, com inicio em 18 de outubro de 2018 e lêrmino em 17
de outubro de 2019. A despesa mensal eslimada é de R$ 318.315,42 (trezentos e dezoito mil, trezentos e quinze reais e
quarenta e dois centavos) e a despesa global eslimada é de R$ 3.819.785,04 (três milhões, oitocentos e dezenove mil,
setecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), sendo o impacto orçamentário estimado para o exercício vigente de R$
774.567,52 (setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) que será
alendido pela Unidade Orçamentária 02.04.101, Unidades Gestora 0008, Atividade 2000/2030/2031, Elemento de Despesa
33.90-39, Subelemento 39.14 e Fonte 113/120/313/320, consoante processo PA n' TJ-ADM-2018/49042. Dala: 23/10/2018.
"'Republicação corretiva.
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