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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 03212018

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
CNPJIMF sob n.13.1 00.722/000 1-60, 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 10.967/08, 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 Eletrônico n0063/20 18, RESOLVE registrar, conforme abaixo, os
preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTES - 01 E 06, Empresa MENDLAB COMÉRCIO E SERViÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP,
representada por ALEXNEI FREITAS FERREIRA, CPF, 042,170.154-45.

ITBI

EMPR[S.-\ VENCElJOR,'

MENDLA8 CO~It.RCIO E SERViÇOS TECNICOS LTDA.EPP
CWJ: 14.78J.24J!U{HH.~

QUANTID ..\DE. VALOR lJ1"IilTÁRIO t.: TOTAl.:

TOTAL LOTE RS 3,099,8U

lOTE OI

Delergelllc desincmstanu: enzimático. Detergente
Enzimático, l"Om pH Neutro. aló:ü:o. nlo irritante para a
pele e muco~s. não cOlTOsivo e hiodegrad.h'el. com no
mínimo 03(três) enzima"-prt'lease. amila..e e
lípase,ulílil,liJo para rellll.lh'r sangue e t1uídos corpóreos
de m:.IIeriais de 3\'0 ilKllI:id:hel. 1álex. silicone, PVC.
vidraria. fihroscópios. ele, agindo ~m rugosidades.
fi_~sura~, ranhuras, aniculaçrn,:s ~ luz dos ohjetos. [Jc:\'c
possibilitar o uso manual ~ em la\'adoras automáticas e
ultra-!\Ónicas. n;io espumante. apresentando eficácia na
ação seguindo-"C as instruções de diluição do fabricante.
Emhalado em fra.scos com até 5 litros, em embalagem
resistcnte, trazendo e"'lernamcnte (lS dados de
identificação. pnX:l't,h~ncia. númem de lote, dala de
fabricação, pralo de validade e número de regislro no
Ministério da Saúde. O fahricante deve declarar a.s
concentrações enlim:'ilic;ls, modo de prcp;.in) da solução
de uso, prazo de \'alidade desta solução e lempo de
imersão dos ohjelns de tmbalho, O prJ.zo de validade
mínimo do detergente antes da diluição dl'\'c ser de 12
(dore) meses a panir da data de entrega,

UN

Frascos
de 5 litros

QUANTIDADE

,o

PREÇO UNITÁRIO
RS

R 154.99

PRECO
GI.OIIAL RS

R$ 3.lm,I«J

MENDL.\B CO~1ÉRCIO E SERVIÇOS TÉCi'iICOS LTIl"\.EI'P

DIPRESA VE;\CEDORA
CNPJ: H.78J.24JIOOOI.S8

QlIA~TIDADE. VALORll~ITA.RIO E TOTAL:

ITEM

QUANTIDADf. PREÇO liNITARIO PREÇO
LOTE 06 UN GLOn.'\I.E~"IMADA MÁXIMORS M..\XIJ\10RS

Fio d, smura confeccionado ,m nylon 3-0. ,O RS 34,90 RS 1.396,00
I 1lI0nofilamcnlll preto, não ahsorvíwl, C(lm agulha Ca.iJla com

triangular medindo de 2,(Jl:m ,2,5cm, ~111 Yl circulo, 24 unidades
Embalado em envelope de papel rígido cOIl~tando dados
d, idenlil'icaçào e procedência. Reemhalado em papel

''''" cirú~ ico.acondicionado ,m caixa
apwpriado.constando dados de idl'n1ilicação e validade
mlnima de 36 meses e registro na i\!,<VISA. Embalagem



••

cunstando lote e data de valid:llle. A aprc-.elltação do
produto dc\'crá ohcdecer a kgir.lação alual vigente. A
validade do produto não dewrá lcr sido ullrapassada em
20% na dal,l da entrega do mesmo.
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Fio de SUIUT:l r.:onfe,"r.:ionado em "ylon 4.().
nlllnofilarncntn prelO, não ahsorvh'cl. com agulha
triangular medindo 2.Ocm.. em Ih circulo. Emha.lado em
envelope de papel rígido constando t.Iadm de iJentilicação
e prucedéncia. Reemhaladll em papel grau cirúrgico.
acondicionado em caill:l apropriado,constando dados de
identificação e validade mínima de 36 meses c registro na
ANVISA. Emhalagem cnnstando 100e e dala de validade.
A aprescnLJção do produto dc\'crn tlOeJccer a legislação
aluai vig •••ntc. A valid;lde do produln não de\wá ICf sido
ultrapassada em 20"/0 na data di! entrega do mesmo.

Fio de ~utura confeccionado em oyloo 5-0,
monofilamenw preto, não ahsnrvfvel. com agulha
triangular medindo 1,6crn. em 11: circulo. Emha.lado em
envelope de papel rígido constando dados de identificação
e procedência. Reemhaladn em papel grau cirúrgico.
acondicionado em cailla apwpriado.eonstandn dado<;, de
identifi~'aç:lo e validade mínima de 36 meses e registw na
ANVISA. Emhalagem Clmstando lote e data de ~'alidade.
A apresent:Lção do produto devem obedecer a legislação
alUal vigente. A validade do produto não de~erá ter sidn
ultrapassada em 20% na data da entrega do mesmo.

Fio de sutura wnfeccionado em nylon 6-0.
monolilamento preto. não absorvível. com agulha
triangular medindo 1,5 em. em Y: circulo. Embalado em
envelope de papel rígido constando dados de identificação
e procedência. Reembalado em papel [:rau cirúrgico.
acondi<:ionadll em caixa aprnpriado.eon~tamJo dados de
identificação e validade mínima de 36 meses e registro na
Af'.:VISA. Embalagem constando IlIle e data de \'alidade.
A upresentação do prtxJuto devem obedecer a legil<lação
atual vigente. A vulidade do produto nãn deverá ter sido
ultrapassada em 20% na data da entrega do me<;'l11o.

Lâmina de bisturi descanável, e.stéril. material aço
carhtmo. tamanho 1':0 li, embalada individualmente. A
apresentação do produto de\em obedecer a legidaçãll
vigente. A validade do produto não deverá ter sido
ul!rapassada em 20% na data da entrega do mesmo.

Caixa ~'um
24 unidades

Cailla COI1l

24 unid;lde<;,

Caixa com
24 unidades

Cailla com
\00

unidades

60

60

20

R$ J6,50

R$ 31.94

R$ 34,31

R$ 37.45

RS 2.190,(X)

RS 1.916,40

R$ 6R6.20

RS 936.25

6

Lâmina de hislUri descanheJ. estéril, material aço
carbonn, tamanho N° 15. emhalada individualmente. A
apresentação do produto deverá oho.'decer a legislação
vigente. A validade do produtn não deverá tcr sido
ultrapassada em 20% na dala da entrega do mesmo.

Caha com
HX)

unidades 25 RS .'1.39 RS 784.75

TOTAL LOTE RS 7.909,60
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I. 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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. contados a partir da data
sua assinatura e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico. ,,-o'ftIAJU'?1<i

~ t~
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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 nD.TJ-ADM-2018171037 e Pregão Eletrônico n,063/2018,
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 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 legislação
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.

DA BAHIA

Des, GESIVAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇ

Salvador, 02L.t de J~!"\=.\~ de 2019.

Presidente do Tribunal de ,Justiç" do Estado Bahia
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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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