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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2018

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.13.937.032/0001. 60, por intermêdio 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 - CAB, representado pelo seu Presidente, Des. Gesivaldo Nascimento 8riNo, nos
termos das normas constantes da Lei Federal n.8.666/93, Leí 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, 13/06 e 28/2008, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrõnico n° 056/2018, RESOLVE registrar, contorme
abaixo, os preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE Único Empresa JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS. ME, representada por JOCEVAL DE OLIVEIRA
SANTOS.

JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS. ME

EMPRESA VENCEDORA CNPJ: 03.867.889/0001-{)5
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Copo para água, em plástico, capacidade
200 ml, em resina termoplástica, destinada ao
consumo de bebidas, não tóxica, branco,
isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas e rebarbas. O peso por 100 (cem)
unidades do copo deverá ser igualou superior
a 220 gramas. Deve ser gravado em alto
relevo a marca ou identificação do fabricante,
capacidade e símbolo de material reciclável,
de acordo com as Normas NBR vigentes e
Resoluções/Anvisa. Embalagem em manga
inviolável, com 100 (cem) unidades, contendo
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Código do TJ/BA 001.020.001.

Copo para café, em plástico, capacidade 50
ml, em resina termoplástica, destinada ao
consumo de bebidas, não tóxica, branco,
isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas e rebarbas. O peso por 100 (cem)
unidades do copo deverá ser igualou
superior a 72 gramas. Deve ser gravado em
alto relevo a marca ou identificação do
fabricante, capacidade e símbolo de material
reciclável, de acordo com as Normas NBR
vigentes e Resoluções/Anvisa. Embalagem
em manga inviolável, com 100 (cem)
unidades, contendo dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Código do
TJ/BA 001.020.002.
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1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Preços unitários para futura e eventual aquisição de COPOS
DESCARTÁVEIS, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico nO056/2018 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 apôs a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico.

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 o
limite estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS
OS preços registrados, as especificações técnicas, as quantidades ofertadas e exigéncias da Lei 9.433/05, no
Processo Administrativo nOTJ.ADM.2018/33596 e Pregão Eletrônico N° 056/2018, 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
indirelamente com o fiel cumprimento das obrigações do FORNECEDOR contratado, no que se refere a frete,
seguros, tributos e outros.

Este instrumenlo 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
assegurado ao detentor do registro a preferéncia de fornecimento, em igualdade de condições.

A(s) contratação(ôes) 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.

Salvado~ de' './()o4I-</{cçje 2018.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA

DO NASCIMENTO BRITTO
ribunal de Justiça do Estado Bahia

JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME
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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 â 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 contrario.

GABINETE DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTiÇADO ESTADO DA BAHIA. em 21 de novembro de 2018.

ANA PAULA CARMO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO DE FORNECIMENTO W 77/18-AQ
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por inlermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e ASSISTANCE COMÉRCIO E
SERViÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n' 22.665.775/0001-19. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado. Valor
Global: R$ 233.754,55 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que sera
atendido, no presente exercicio, pela Unidade Orçamentaria 02.04.601, Unidade Gestora 0003, Atividade 5341/5442, Elemento de
Despesa 44.90.52, Subelemento 52.01 e Fonte 113/120/313/320, consoante PA. n° TJ-ADM- 2018/58060. Data: 21/11/2018.

PORTARIA N' 472/2018
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 públicos;

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. 10 - 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/ ÓRGÃO N° DO TÉRMINO OBJETO FISCAL SUPLENTE/ ENTIDADE CONTRATO RESUMIDO
Da data de sua assinatura até a

Fornecimento de Bruno Bellas Prado - Cristina Cancio Trigo-Neildes Brito de BO/1B-AQ data do término da garantia dos
armários Cadastro 968.687-8 Cadastro 968.322-4Jesus - Me bens, qual seja 05 anos.

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 DASECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de novembro de 2018.

ANA PAULA CARMO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO DE FORNECIMENTO W 80/18-AQ
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAe NEILDES BRITO DE JESUS-
ME, inscrito no CNPJIMF sob o nO06.933.407/0001-58. Objeto: Fornecimento de armarias. Valor Global: RS 11.094,52 (onze
mil, noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), que será atendido, no presente exercício, pela Unidade Orçamen-
taria 02.04.601, Unidade Gestora 0003, Atividade 5443, Elemento de Despesa 44.90.52, Subelemento 52.01 e Fonte 113/
120/313/320, consoante PA. n° TJ-ADM- 2018/60621. Data: 21/11/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 028/2018
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e JOCEVAL DE OLIVEIRA
SANTOS - ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nO03.867.889/0001-05, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao
Pregão Eletrônico n° 056/2018, Lote único, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-2018/62412.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de copos descartaveis. Validade: 12 (doze) meses, contados a
partir da data de assinatura e eficacia legal apôs a publicaçao. Data: 21/11/2018.
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