
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 032/2018

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 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 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. I23106, Decretos Judiciários n.12/03, 44/03, 13106 e 28/2008, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n0063/2018, RESOLVE registrar, conforme abaixo, os
preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE3 - 03, Empresa MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALAR LTDA, representada por ELEN GRAZIELE NEVES BORGES, CPF.
015.654.405-95

ITEM

EMPRESA VENCE()()R.4.

~f[DlIrE DlSTRI8UIOORA 010: MEDlCAME" ...•.OS E MATF.RI,\L
HOSPITAL\R LTDA

CNPJ: 09.315.202J000I-05

QUANTIDADE. VALOR UNITÁRIO E TOTAL.:

LOTE 03 lIN QU..\,STIDADE PREÇO USITÁRIO RS PREÇO
GLOBALR$

,

Avental descartávcl. para uso em pacientes. manga longa.
tamanho único. punho sem elástico. confeccionado em
falso lecidn de poliprnpilcno. cor branca, com gramafUra
mínima de 20 g/m2. sem emenda.s, furos. rasgos ou
defeitos, com bordas bem acabadas com costura tipo
overlocl. decOle redondo, com aber1ur.l na parte posterior
e rechamcnlo lOtaI em lranspas~. alr,lvés. de cadarços
com comprimento suficiente para fechamento da regido
abdominal. Emhalaoo confonne a praxe do fahricante, em
pacotes com 10 unidades. Emhalagem constando 100e e
data de validade. A apreM:lltaç;1o do pmduto deverá
ohedecer a legislação atual ••..igeme. A validade do produto
não deverá ter sido ultrapassada em 20% na data da
entrega dn mesmn.

Gorro dcscartável. tamanho 50 em. com elástico,
conleccionaoo em falso tecido de polipropileno. cor
hranca. cum gram:llura mínima de 20 g/rn2. sem emendas.
furos. rasgos ou defeilns, com hurdas hem acahadas com
costura tipo overlock. Embalado conforme a praxe do
fahricante. em pacotes l'um 10 unidades. Emhalagem
constando lote e data dl.' validade. A apresentação do
produto deverá obedecer a legislação atual vigentc. A
\'alidade do produto não dnerá ter sido ultrapassada em
20% na data da enlrega do mcsmo.

PCI. com 10
unidades

PCI. com 10
unidades

6;

'60

R$13.48

RS .••.H

RS 876,20

RS 1.136.20

J

Lençol Descartflvel com Elislico para Maca:
Confeccionado em não tecido. con~;(ituído por 100% de
polipropileno. com gramóltura mínimól de 20 gim'. dotado
dc disposilivo e1flstko em látell;. em toda sua c:>.tensão.
com acahamento perfeito. capaz de manter () lençol
devidamente fixo e totalmente estendido sohre a
superfkie do cllkhào. medindo aprol(im:ldamcnte 200 em
de comprimento por 90 cm de largur.J. sem furos.
manchas. rasgos ou (lUlros defeitos. com bordas hem
acahada. ••. 11.1l'or hr.Joca. Embalagem em pacotes com 10
peças. Emhalagem constando lote e data de validade. A
apresentação do pnldutn deverá ohedecer a legislação
atual vigente. A ••..alidade do produlo nào deverá ter sido
uhrapassada ~m 20% na dala da ~ntregól do mesmo,

Pct. Com
la lençóis

;00 RS 10.36 RS5.180.00



•••

PA15J_I'i-l:; ~

\55 -

TJ.ADM.2018/7103~'~' •

4

5

6

7

,

Lençol Descaná\'e] <;('01 Elástico para Maca:
Confeccionado em não tecido, constituído por I(X)% de
polipropileno. çom gramatura mínima de 20 gIm'.
medindo aprollimadamcnlc 200 em de comprimento por
l}(} em de largura. sem furos, manchas, rasgos (lU outros
defeitos, com hordas hem acabadas, na cor branca.
Embalagem em p'1t'ol~ com 10 peças. Embalagem
consl:lndo Ime e data de validade. A aprest'ntação do
pnxluto dc\'c~ ohcdccer a legislação atual vigenlc. A
validade do produto não deverá ter sidu ultrapassada em
20% na data da entrega do mesmo.

LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TA~IANHO
MÉDIO Luvas para procedimentos. descartáveis,
tamanhu médio ( M I, hipoalcrgênica~ amhideMras. não
estéreis, confeccionadas em láln 100%natural. punho
longo, bainha resistente, lubrificadas com pó hio-
absorvl ••..el. possuindo b<.lOlsensibilidOluc e facilidade para
calçar. ( proporcionando total controle de instrumentos e
objelOs l. formato analômicn. textura uniforme. sem
falhas. Embalagem: caixas com 100 unidades. contendo
ell,temamente dad~ de identificaçâo e procedência. data
de validade e registro em órgão competente. A
apresentação do produto deverá ohedecer a legislação
atual \'igente. A \'ulidade do produto não deverá ter sido
ultrapassada em 20% na datu da entrega do mesmo.

LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAMANHO
PEQUENO Luvas para procedimentos. descartá ••..eis.
tamanho pe(lueno ( P I. hipoalcrgênieas ambidestras. não
estéreis. confeccionadas em látex 100% natural. punho
longo. bainha resistente. lubrificadas com pó
bioabsorvível. possuindo b<.Ja sensibilidade e facilidade
para calçar. ( proporcionando total comrole de
instrumentos e ohjetos l. formatn anatômico. textura
uniforme. sem falhas. Emhalagem: caixas com 100
unidades. contendo externamente dados de identificação e
procedência. data de validade e registro em órgão
competente. A apresentação do produto dc\'erá ohedecer a
legislação atual ••..igente. A \'alidade do pwdUIO não deverá
ter sido uhrJpassada em 20% na data da entrega do
mesmo.

LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAMANHO MÉDIO
Luva •.• para pnx:edimento não cirúrgico. em vinil

transpareme. nào estéril. dcscartávd. semitalcada. •.•.
ambidestras. embaladas em caixas com 100 unidades. A
emhalagem dispensadllra deverá possuir um sistema de
ahcrtura que e ••..ite a exposição das luvas que estão na
caill,a. mesmo depois de aberta a emhalagem. Embalagem
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/1012001. Embalagem constando lote e
data de validade. A validade do pwduto não deverá ter
sido uhrapa.'isada em 20% na data da entrega do mesmo.

LUVA CIRÚRGICA ESTÊRIL W 7,5 - Luva cirúrgica.
em látex natural. flexível. resistente, fino e homogêneo.
proporcionando alta sensibilidade tátil ao uswrio. As
borda .•.•de ••..em ser reforçada.~ e llITematada~ com bainhas.
Não deve hawr presença de furo", emenda.'i ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do
produtu. luhrificação com pó bioabson'fvel em quantidade
adequada. Emhalagem estéril. em papel grau cirúrgico.
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/1012001. Embalagem constando lote e
data de validade. A validade do produto não deverá ter
sido ultrapa.'isada em 20% na data da entrega do Il1l'smo.

PCI. com 10
lençóis

Caixa com
ItXI

unidades

Caixa com
100

unidades

Caixa com
100

unidades

'00

2.()(XI

'00

110

5(X)

R$6.75

RS 1758

R$ 17.58

RS 13.30

RSO.94

RS 3.375.00

RS35.lbO.OO

R$ IH>b4.00

R$ 1.463,00

RS~70.UO

9 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N~ 8.0 - Luva cirúrgica.
em láte)( natural. flexlvel. resistente, fino e homogêneo,
proporcionando alta sensibilidade tátil ao uswrio. As
b<.lrdas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas.
Não deve haver presença de furos, ell1l'nda.•.•ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do
produto. luhrificação com pó bioabsnrvível em quantidade
ade(pmda. Embalagem estéril. em papel grau cirúrgico.
conteooo ell,tcrnamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/1Of2{XJI. Emhalagem constando lote e
data de validade. A validade do produto não de~er[i ter

2

650

R$ 611.00

R$ O.9~
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sido ul!rapas.sada em 10% na data da cnlrega do mesmo.

10

Mãscara cirúrgica de~arth"el. de boa qualidade. de
formato retangular com lrês pregas
horizontais,confortável anatomicarncnlc. constituída por
três camadas com acabamento em solda eletrônica, sendo
a camada intermediária l,:orn filtro bactericida que gar.mla
ventilação adequada. confeccionada a base de fihras de
polipropileno (não tecido) isento de fihr:ls de vidro, com
granulura de 30g/m2 que proporciona uma eficienle
filtração hacteriana superior a 99%. dotada de chip nasal
fcito de alumínio leve temperado que se amolda a face.
oferece proteção do usuário. com filtro anti embaçaote,
amllrtece o contato com o nariz e forma uma bolsa que Cai'as com
veda o ar aquecido escapado. reduzindo o embaça mento 50 unidades
dos óculos e micrmcópio:<., aITCmate em tira'5 de no
mínimo .lO cm para f;l.cil colocação e fixação.
Emhalagem: caixa'5 com 50 unidades, devendo constar
dados de identificação, procedência. data de fahricação,
\'alidade, n. do regbtro no ministério da saUde. A
apresenlaçào do produto de\'erá obedecer a legislaçào
atual vigente. A validade do produlo não dc\'erá ter sido
ultr.lpas~da em ~O% na dala da entrega do mesmo.

~.OOO
RS 6.59 RS 13.180,00

TOTAl. UHE RS 75.515,40

1. DO OB,IETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de
materiais médicos, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico n° 063/2018 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 I>AATA 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 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 exigências da Lei
9.433/05, no Processo Administrativo n°.T J-ADM-2018171039 e Pregão Eletrônico n.063/2018.
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transerição.

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 firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do (S)~ObjetO(S)' obedecida à I~JL"0

3 n (L~'~ '"ét}P~u [5 ."C)'P VISTO

*
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pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 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, 2'-{ de (Tc.~l,,\ro de 2019.

Des, GESI

DO DA BAHIA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia

MEDLlFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL

ci: n H;ITALAR LTDA.
?~«W Q( {\)£,4h ~
ELEN GRA: IELE NEVES BORGES

CPF. 015.654.405-95

Testemunhas

CPF f'1394 31~ ')0&
CPF b("I..tO ':> l..t '3.~ S O "t

4
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e TRANSPORTES JULIA E
COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.367.749/0001-32, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente
ao Pregão Eletrônico nº 043/2018, lote 02, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2018/69794.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de purificador de água. Validade: 12 (doze) meses, contados a
partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação no DJE. Data: 24/01/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.315.202/0001-05, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 063/2018, lote 03, decorrente da licitação no processo administrativo PA.
de nº TJ-ADM-2018/71039. 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 no DJE. Data: 24/01/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e MENDLAB COMÉRCIO E
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº /0001-05, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente
ao Pregão Eletrônico nº 063/2018, lotes 01 e 06, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2018/
71037. 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 no DJE. Data: 24/01/2019.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 65/18-S
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e GOIANIA SERVICE EIRELI,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.493.325/0001-20. Objeto: Fornecimento e aplicação de películas de controle solar em todas
as unidades da Capital ocupadas pelo Poder Judiciário da Bahia, com vigência de 12 (doze) meses. O valor do presente
contrato é de R$36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais), que será atendida mediante recursos da Atividade/Projeto
2000/2030/2031, Elemento de Despesa 33.90.30 Subelemento de Despesa 37.04, Fonte 120/113/313/320, U.O 02.04.601
e U.G 0002,consoante processo PA nº TJ-ADM-2018/46963. Data: 24/01/2019.

PORTARIA Nº 040/2019
Designa servidores como fiscais de contratos.

O SECRETÁRIO 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 nº 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.

Art. 2º - 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. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.

Secretaria de Administração, em 24 de janeiro de 2019.

ANA PAULA CARMO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

EMPRESA / ÓRGÃO / 
ENTIDADE 

Nº DO 
CONTRATO 

TÉRMINO OBJETO RESUMIDO FISCAL SUPLENTE 

GOIANIA 
SERVICE EIRELI 

65/18-S 
12 meses contados 

da data de sua 
assinatura 

Fornecimento e aplicação de 
películas de controle solar em 
todas as unidades da Capital 

ocupadas pelo Poder Judiciário 
da Bahia. 

José Carlos Sampaio 
Rebello – Cadastro 

500.154-4 

Allan Rosa Moreno – 
Cadastro 968.831-5 
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