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Aos ------- dias do mês de ---------------- do ano de --------------. presente de um lado o ESTADO DA
HAHIA, 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 - 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 Complememar n.123/06.
Decretos Judiciários n.12/03, 44/03, 13106 e 2812008, em face da classificação das propostas
apresemadas no Pregão Eletrônico n°.043/2018, RESOLVE registrar, conforme abaixo, os preços
ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE 04, Empresa BRÁSIDAS EIRELI-EP!', inscrita no CNPJ n° 20.483.193/0001-96
representada por EMERSON LUIS KOCH, CPF. 932.595.229-72.

ITEM

EMPRESA VENCEDORA

BRÁSIDAS EIRELI.EPP
CNPJ: 20.483.193/0001-96

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO E TOTAL:

2

LOTE 04

BEBEDOURO, elétrico. para garrafão de
água mineral de 20(vinrc) litros. tipo coluna.
capacidade mínima para armazenamento no
reservatório de 2 (dois) litros. gabinete
totalmente confeccionado em chapa
galvanizada c pintada com tinta em pó a base
de epóxi. duas torneiras l.k fácil manuseio
(natural c gelada) em plástico de alia
resistência. tubulações em cobre externas ao
reservatório. reservatório c dutos em
materiuis 100% niio tóxicos, compressor
silencioso dt: alto desempt:nho c consumo
não superior a 195 watts/ h. não usar como
elemento refrigeração gás CFC. tensão de
110 volts. Dimensões do gabinetc: altura
mínima dt: 90 mm e máxima de 1.000 mm.
largura mínima de 300 mm e máxima de
350mm.

BEBEDOURO. elétrico. para garrafão dt:
água mineml de 20 (vinte) litros. tipo coluna,
capacidade mínima para annazenamento no
reservatório de 2 (dois) litros. gabinete
totalmente confeccionado em chapa
galvanizada e pintada com tinta em pó a base
de epóxi. duas torneiras de fácil manuseio
(natural e gelada) em plástico de alta
resistência. tubulações em cobre externas ;,\0

reservatório. reservatório e dutos em
materiais 100% não tóxicos. compressor
silencioso de alto desempenho c consumo
não superior a 195 wattsl h. não usar como
elemento refrigeração gás CFC, tensão de
220 volts. Dimensões do gabinete: altura
mínima de 90 mm e máxima de I.()(X) mm.
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QUANTIDADE

200

150

PREÇO
UNITÁRIO R$

R$ 485.95

R$ 485.95

PREÇO
GLOBALRS

R$ 97.190.00

R$ 72.892.50
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largura mínima de 300 mm e máxima. de 350
mln.

Bebedouro de pressão. compressor para
refrigeração nacional silencioso c de alto
rendimento. gabinete em aço inox polido.
duas torneiras em latão cromado: jato para
boca e uma pum copo - amhas com
rcgulagcrn de jato. pia em aço inoxidável
reservatório de água em aço inoxidável com
serpentina externa. filtro de água com carvão
ativado. vela sinterizada c prata coloid<.ll. un
tcrmostuto para ajuste de temperatura de 4°c
à 15°c. gás refrigerante que não agride a
natureza. rendimento de 4 litros de água
gelada por hora. certificado pelo INMETRO
qualidade da água c segurança. tensão 110
Volts. dimensões de 96 x 66 x 29 em
(podendo variar 20% para +/-) Garantia de I
ano contra defeitos de fabricação

Bebedouro de pressão. compressor para
refrigeração nacional silencioso c de alto
rendimento. gabinete em aço inox polido.
dua •• torneiras em latão cromado; jato para
boca c uma para copo - ambas com
rcgulagcm de jato. pia em aço inoxidável
reservatório de água em aço inoxidável com
serpentina externa. filtro de água com carvão
ativado. vela sinteTizada c prata coloidal. uo
termostato para ajuste de tcmpcr~ltura de 4°ç
à 15°c. gás refrigerante que não agride a
natureza. rendimento de 4 litros de água
gelada por hora. certificado pelo INMETRO
qU~llidadc da água e scgur ..mça. tensão 220
VolIs. dimensões de 96 x 66 x 29 em
(podendo variar 20% para +/-) Gamntia de I
ano contra defeitos de fabricação
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30

RS 489.00

R$ 489.65

TJ-AOM-2018/6

R$ 14.670.00

R$ 14.689.50

/

I. DO OBJETO

TOTAL 00 I.OTE R$ 199.442.00

A presente Ala tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS unitários para futura e eventual
aquisição de bebedouros, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico n" 043/2018 e seus
anexos. partes integrantes desta Ata, juntamente com as propostas apresenladas pelos licitantes
classificados, conforme consta dos autos supracilados. para atender às demandas do Tribunal de Jusliça
do Estado da Bahia.

2. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. conlados a partir da dala de sua
assinatura e eficácia legal após a publicação de seu extraio no Diário da Jostiça Eletrônico.

Durante o seo prazo de validade, as propostas selecionadas no Registro de Preços ficarão à disposição
do CONTRATANTE para que efelue as conlrataçôes nas oportunidades e quantidades de que
necessitar. até o limile estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS
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no Processo Administrativo n°.T-I-ADM-2018/69807 e Pregão Eletrônico n.043/2018, 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.

Salvador, OA de úvi-jrl-1llO de 2018.

Des. GESIVAL
Presidente do T

DO DABAHIA

NASCIMENTO BRITTO
unal de Justiça do Estado Bahia

Nome"ffi~
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO W 06/19-S
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intennédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e DAS SERViÇOS OPERACIONAIS
LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n' 23.842.804/0001-33. Objeto: Prestação de serviços especializados e continuados de portaria.
monitoramento eletrônico e controle de acesso de pessoas, veiculas e materiais nas Unidades do Poder Judiciário, pelo período
de 90 (dias) dias. O valor mensal do presente contrato sera de R$657.136.25 (seiscentos e cinquenta e sete mil. cento e trinta e
seis reais e vinte e cinco centavos) e o valor global é de RS1.971.408.75 (hum milhão. novecentos e setenta e um mil. quatrocentos
e oito reais e setenta e cinco centavos) que serâ atendido, no presente exercício, pela Unidade Orçamentâria 02.04.101/601,
Unidade Gestora 0006/0008. Atividade 2000/2030/2031. Elemento de Despesa 33.90.37. Subelemento 37.04 e Fonte 120/113/
313/320. consoante processo PA n' TJ-ADM-2019/04669. Data: 01/02/2019.

TA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 21/2018
Partes:O ESTADO Dl( BA A. por Intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e BRÁS IDAS EIRELLI. inscrita
no CNPJ/MF sob o n' 20.483.193/0001-96. firmam a presente Ata de Registro de Preços. referente ao Pregão Eletrônico n'
43/2018. lote 04. decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-2018/69807. Objeto: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de bebedouros. Validade: 12 (doze) meses. contados a partir da data de assinatura
e eficacia legal apôs a publicação no DJE. Data: 01/02/2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO W 06/19-DL
Partes: O ESTADO DA BAHIA. por intennédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e DIGITAL 9 GRÁFICA LTOA, inscrito
no CNPJ/MF sob o n' 06.108.130/0001-29. Objeto: Serviços de confecção de 05 (cinco) unidades de banners. com vigência de 05
(cinco) dias. Valor: R$984,55 (novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco reais) que será atendido, no presente
exercício. pela Unidade Orçamentaria 02.04.101. Unidade Gestora 0008. Atividade 2000/2030/2031. Elemento de Despesa 33.90.39.
Subelemento 39.20 e Fonte 120/113/313/320. consoante processo PA n' TJ-ADM-2019/06259. Data: 01/0212019.

CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO N' 02/19-TCU
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA (CEDENTE) e UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (CESSIONÁRIA). inscrito no CNPJ/MF de 18.560.547/0001-07. Objeto: Cessão de uso
gratuita do imôvel denominado Fórum Ruy Barbosa. situado na Praça José Bastos. s/n'. Centro. Comarca de Itabuna - Bahia.
destinado ao funcionamento da sede da Universidade, com vigência de 60 (sessenta) meses. Fica autorizado o
compartilhamento do imóvel, objeto do presente termo, exclusivamente com o Tribunal Regional Eleitoral - Bahia, que
utilizarâ a ârea destinada ao Salão Nobre para o desenvolvimento de suas atribuições estatutârias, pelo prazo de 06 (seis)
meses. prorrogavel por decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. consoante PA. n' 2018/32307. Data: 01/02/2019.

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL - TJ-ADM-2018/61252 - Pregão Eletrônico n' 085/2018 - Objeto: Registro de Preços unitarios para futura e
eventual aquisição de material de limpeza. O Núcleo de Licitação comunica aos interessados a abertura da licitação a seguir:

Acolhimento das propostas a partir de: 05/02/201 g às 08:00 horas. (Horàrio de Brasilia).
Abertura das propostas: 15/02/2019 às 10:00 horas. (Horàrio de Brasilia).
Inicio da sessão de disputa de preços: 15/02/2019 às 10:30 horas. (Horàrio de Brasilia).

o Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitações - editais/publica-
ções e www.licitacoes-e.com.br.

AVISO DE REPOSiÇÃO DE PRAZO - TJ-ADM-2018/49320 - Pregão Eletrônico n' 088/2019 - Objeto: Aquisição de Impressoras
para impressão de crachãs, Cartões em PVC, Prendedor de crachã, Cordões para crachás, Porta crachás e Porta documen-
tos. O Núcleo de Licitação comunica aos interessados a abertura da licitação a seguir:

Acolhimento das propostas a partir de: 30/0112019 às 08:00 horas. (Horàrio de Brasília).
Abertura das propostas: 15102/2019 às 10:00 horas. (Horário de Brasília).
Inicio da sessão de disputa de preços: 15/02/2019 às 10:30 horas. (Horàrio de Brasilia).

o Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitações - editais/publica-
ções e www.licitacoes-e.com.br.

AVISO DE EDITAL - TJ-ADM-2018/70108 - TOMADA DE PREÇOS n' 001/2019 - Objeto: Contratação de empresa especializa-
da na area de arquitetura para prestação de serviços técnicos de levantamento cadastral por nuvem de pontos, levantamen-
to topográfico, elaboração de projetos arquitetônicos, de urbanização e paisagismo, compatibilização de projetos, projetos
de sinalização e comunicação visual para reformas, ampliações e construções, elaboração de estudos e relatórios de
impacto ambiental (ElA-RIMA), elaboração de estudos e relatórios de impacto de trànsito (RIT). elaboração de estudos e
relatórios de impacto de Vizinhança para as unidades do Poder Judiciârio do Estado da Bahia. O Núcleo de Licitação informa
aos interessados a abertura da licitação a seguir: DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 20/02/2019 às09:00 horas. O edital em
referência se encontra disponível no endereço eletrônico: www.tjba.jus.br/licitação/pesquisa.

http://www.tjba.jus.br:
http://www.licitacoes-e.com.br.
http://www.tjba.jus.br:
http://www.licitacoes-e.com.br.
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