
TJ-ADM-2018/53044

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02312018

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. 13.937.032/0001- 60, por
intermédio do TRIBUNAL 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
Quinta Avenida, n.560, Centro Administrativo da Bahia - CAS, 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 10.967/08, Lei Complementar
n.123/06, Decretos Judiciários n.12/03, 44/03. 13106 e 28/2008. em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nO,045/2018, RESOLVE registrar, conforme abaixo, os
preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE ÚNICO Empresa ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME,
inscrita no CNPJ de n° 15.158.575/0001-04. representada por ARILSON DOS SANTOS ROSAS,
CPF. 661.230.035-34.

ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTIlA •."U;

CNPJ: 15.15H.5751ooo1.0.a
EMI'RI':SA VEr\CEDOR.'\

ITE'1
QUANTIUADE. VALOR UNITÁRIO ETOTAL:

LOTE (iNI<'O
PREÇO UNITÁRIO PRf:ÇO GLOBAL

(iN QlJASTIDADE RSRS

DlSI't::'IiSER - SUI'ORTE. para mIo ,I, papd
liiJ,:iênico, de _'00 a 600 metros. de sobrepor, crn
plástico ABS. na cor branca. fechalTl('nlo com ch;t\'e.

I Vl!.Of fromal. com parafusos ,buchas d, lhação. "o. 1.000 20,69 20.690,00

Embalagem com os dadm d, identificação do
produto. marca do fabricante. em conformidade com
NBR Vigenle:-c..

[)ISP[NSEH. - 5{.I'oH.T[, p:lrd rolo M papel
toalha, interfolha. c:Jp:lcidade mínima 600 folh:1S.de
sobrepor, em pl.hlico ABS. "' cor nranca. visnr
frontal com parafusos e buchas de fixação, "o. 1.(X)() 20,69 20.690.00

2 Embalagcm com os dados de identificaç<io do
pmdulo. m:lrca do fabric:mle, em confonnklade com
:'oJHR Vigentes.

DlSI'E:"'S[R - S,.\nO:\l:TEIH..'\, com n-scn"alório
pard sabonele liquido. em plástico ASS. capacidade
mínima de 800 ml, fechadur.l de scguranç:l. visor

J
frontal, eom par:lfusos e bucha!'. de fixação. com 1.000 20.69 20.690JXl
v:ilvula do!'.ador.J. com acionamento com botoeira de "o.
ejeção. Emnalagem com os dado.'>de identiticação do
produ lo. marca do fabricante, em conformidade com
>JBR vigenres.

• mSPENS.:R -PORIA, copo ('m pllislico n~htcnte 00. 500 11),(XJ 1-1.000,00

transporte, capacidade tle ClIIlJilhamClllo 100 copos
descarta\Cis clc 2l1Dml, fonnato cilindro. com tampa

"o, ',""toi\Rosas,r,.1

. .JprietáriO
"lo. 1.024.987

CP.: 6&1.230.035-34
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em acrílico ou pl.hlico re~istcnle. suporte fixo, base
do dbpcnsador. bocal de saída do copo e suporte para
fixação nil parede. dosador com alavanca que pennila
:-oairum copo por vez, Garanlia mínim;l de 1 (um) uno
Embalagem com dados de identificação do produto c
marca do fabricante.

I>ISPE:\Sf:R - PORTA. copo em plástico I'1."sistl'nlc
InlnsplIrenlC. capacidade de emllilhaml'nlo 1110
copos desCHr1âu'is de SO ml, formato çilindro. com
tampa em acrílico ou pláMico resistente. suporte lho.
base do di.'pensadoT. bocal de saíd<l do copo e :,>uporte
para fixm;ão na p,ITcde. do.sador com aJavancôl 4ue
pcmtila sair um çopo por \cz. Gar;lnlia mínim;.1de 1
(um) ano Embalagem cmn dados de idcrllificação do
produto e marCil do f:tbricantc.

uno ,00
27.10 S.4:!O,OO

lUTAI.I.OTE HS81,490.00

I. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços unihtrios para futura e eventual aquisição de
DISPENSERS para papel higiênico, papel toalha, sabão e copos, em conformidade com o edital
do Pregão Eletrônico nO045/2018 e seus anexos. partes integrantes desta Ata. juntamente com as
propostas apresentadas pelos licitantes classificados. conforme consta dos autos supracitados. para
atender às demandas 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. contados a partir da data de
sua assinatura e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrónico.

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 e quantidades de que
necessitar. até" limite estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS

Os preços registrados: as especificações técnicas. as quantidades ofertadas e eXlgencias da Lei
9.433/05. no Processo Administrativo n°. TJ.ADM-2018/53044 e Pregão Eletrônico n0045/2018.
integram esta Ata de Registro de Preços. independentemente de transcrição.
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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
,,'," " ,,,"o ",oro'. '",",ro 'O",ro,. "

~
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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. cm igualdade de
condições.

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. .3 A de ct/lf./IJI'O de 2018.

TADO DA BAHIA

Des. GESIVA' O NASCIMENTO BRITTO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia

ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERViÇOS LTDA-ME

ARILSON DOS SANTOS ROSAS

CPF. 661.230.035-34

Testemunhas

PS.158.57S/0001-o4'J
.A$fOlSTRIBUlDORA COMtRClO

L' -ER'" ~o'. rr~iI~ '\fil,. ~I..}A,~;""~E
Rua Jean" ar Sou", &~i~;'r!.n9 71

io4'I~.i.';"" j)"lr:' ~.,("..• '--C' .• ' """J•.•.• "~.~'.•• .te; L~".o[J. L~r.__:. ,"'- :.~~
~. rrk1!!: .j,::':'_ (ÍistritJukiora@Y2;)r..J.~um.br
i T.?!.(79) 3041-7130 ..J
__ Aracaju - SE

CPF

CPF 4/& 5"?-) 7'%71- 20
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ArI. 2' - Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço ou do
fornecimento do objeto, bem como o registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. reportando-
se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

Art. 3° - Esta portaria entrara em vigor na data da sua publicação. ficando revogadas quaisquer disposições em contrario.

GABINETE DASECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA. em 31 de outubro de 2018.

ANA PAULA CARMO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO DE FORNECIMENTO N' 74/2018-AQ
Parles: O ESTADO DA BAHIA. por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e NEILDE BRITO DE JESUS-
ME. inscrita no CNPJ/MF de n' 06.933.407/0001-58. Objeto: Fornecimento de armário. Vigência: Da data de sua publicação
até a data do término da garantia dos bens. qual seja 05 anos. Valor global: R$ 551,28 (quinhentos e cinquenta e um reais
e vinte e oito centavos), que será atendida, no presente exercicio, pela Unidade Orçamentária 2.04.601, Unidade Gestora
0003. Atividade 5442, Elemento de Despesa 44.90.52, Subelemento 52.01 e Fonte 113/120/313/320, consoante processo PA
n' TJ-ADM-2018/56392. Data: 31/10/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 016/2018
Parles:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAe MEDlIFE DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 09.315.202/0001-05. firmam a presente
Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nO037/2018, Lote 02, decorrente da licitação no processo admi-
nistrativo PA. de nOTJ-ADM-2018/50031, Objeto: Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de materiais médi-
cos. Validade: 12 (doze) meses. contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 24/10/2018.

ATA DE REGISTRO DE f'REÇOS N' 023/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHlAeASR DISTRIBUIDORA COMERCIO
& SERViÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 15.158.575/0001-04, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao
Pregão Eletrónico n' 045/2018, Lote único, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-2018/53044.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de dispensers para papel higiênico, papel toalha, sabão e copo.
Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 31/10/2018.

PORTARIA N' 443/2018
Designa servidores como fiscais de contratos.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a primordialidade de que os contratos administrativos sejam fielmente executados, buscando a aplicação
e a otimização dos recursos publicas;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a qualidade dos bens e serviços entregues;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n' 379, de 8 de maio de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o servidor abaixo relacionado como fiscal do contrato vinculado à Secretaria de Administração, assim como
seu substituto em eventuais ausências e impedimentos legais.

EMPRESA I ÓRGÃO I N°00 TÉRMINO OBJETO RESUMIDO FISCAL SUPLENTEENTIDADE CONTRATO

Myclipp Serviços e 12 (doze) meses. Serviços de clipping digital da Danile de Freitas Moisés Bisesti de
Informações Ltda 43118-5 contados da data de sua midia impressa, televisiva, Rebouças - Cadastro Queiroz - Cadastro

assinatura radiofÔnica e online 968.293.7 968.887-0

Art, 2° - Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço ou do
fornecimento do objeto, bem como o registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. reportando-
se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA. em 31 de outubro de 2018.

ANA PAULA CARMO
SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO
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