
TJ-ADM-2019/03412

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2018

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. I3.937.032/0001- 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 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 n0065/2018, RESOLVE registrar. conforme abaixo, os
preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE - 04, Empresa SOLTECH COMERCIO VARE.JISTA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
E ELÉTRICOS EIRELI-EPP CNP,I N"10.745.021/0001-90, representada por TARCIO GOMES
CONCEiÇÃO, CPF. 025.459.075-61.

SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI.EPP

EMPRESA VENCEDORA CNPJ: 10.745.02110001-90

ITEM
QUANTIDADE. VALOR UNITÁRIO E TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO
PREÇO

LOTE 4 GLOBAL
QUANTIDADE RS RS

Relógio Protocolador . eletrônico. programávcI.
display de cristal líquido com 2 linhas de 16
caracteres. equipado com impressora matricial de
agulhas. Com as seguintes características:
Numerado com 2 dígitos scquenciais com re~tição
programada e texto alfanumérico com 16 carae
teres - recursos para utilização de simbolo. - visor
de cristal líquido. - Nobrcak com autonomia. para

I
no mínimo 12 horas. na falta de energia. Possuir 1.077.00 21.540.00
dispositivos de scgumnça para que possa ser 20
bloqueado. Configurações de data e hora na saída
do visor. Imprimir manual e automática em
matricial e em agulha. Visor apresentar ,lO usuário.
data/hora! e o número do protocolo. Garanlia do
fabricante mínima de OI (um) ano. prestada no
Estado da Bahia. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Voltagem II 0/220V.

TOTAL LOTE 4 RS 21.540,00

t. DO OB.IETO

VISTO

*

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de
relógio protocolado r, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico n° 065/2018 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 d
Justiça do Estado da Bahia. ",~\."{ORL<\"v~ %(,,) ~ ó
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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 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-2018/03412 e Pregão Eletrônico n.065/2018,
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.

Sal vador, ;;;2C; de de 2019.

DO DA BAHIA

Des. GESIVAL NASCIMENTO BRITTO
Presidente do Tr' unaI de .Iustiça do Estado Bahia

SOLTECH COMERCI~O V. JISTA DE PRODUTOS ELETRÕNICOS E ELÉTRICOS EI-

~RE~ ~<C!

TARCIO GOMES CONCEIÇÃO
CPF. 025.459.075-61

~

Testemunhas

N"m,~ í2~ m '1;""'-35'1,3 ,;Z )0'
Nom) ~. e,;,."d.o __ _ CPF () ~ l.\ O '?> Lo. ') ~ S Cl t,
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VISTO
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N' O.S: 029/2019
EMPRESA: PAARQUIVOS
CNPJ: 34.409.656/0001-84
ENDEREÇO: Av. Conselheiro Zacarias, 103 - Mares - Salvador - Bahia
CONTRATO N': 60/18-S
OBJETO: serviços de digitalização em formato PDF, com recebimento, armazenamento temporario, preparação, migração entre
sistemas, digitalização, conferência, validação, gestão de qualidade, tratamento de imagens e indexação de autos de processo
de matérias judiciais e administrativas, através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR), com regime de execução por
empreitada por preço unitário, com a finalidade de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
- Conforme solicitado pelo Núcleo UNIJUD DIGITAL e o quanto estabelecido no contrato em epigrafe, emitimos a

presente Ordem de Serviços para que a empresa PA ARQUIVOS proceda a execução dos serviços a que foi contratada
conforme os dados abaixo:
COMARCA: SEABRA
TOTAL DE PROCESSOS/APENSOS: 1.826
ESTIMATIVA DE IMAGENS: 372.800 mil imagens
TOTAL DE CAIXAS: 129
GUIAS DE REMESSA: 19024, 19039, 19105
PRAZO DE EXECUÇÃO DA O.S: 05 (cinco) dias úteis

Salvador, 27 de fevereiro de 2019

Edmundo Hasselmann
Diretor da Diretoria de Documentação e Informação - DOI
SECRETARIAJUDICIÃRIA - SEJUD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 031/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e L1CITICOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob O n' 23.305.677/0001-33, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
referente ao Pregão Eletrônico n' 062/2018, Lote 03, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-
2019/08314. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de etiquetas. Validade: 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 26/02/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 033/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e SENTINELA DO VALE
COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 29.843.035/0001-74, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
referente ao Pregão Eletrônico n' 065/2018, Lote 07, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-
2019/03448. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de escada. Validade: 12 (doze) meses, contados a
partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 26/02/2019.

i".T DE REGISTRO DE PREÇOS N' 033/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e SOLTECH COMÉRCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRÓNICOS E ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 10.745.021/0001-90, fir-
mam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nO065/2018, Lote 04, decorrente da licitação no
processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-2019/03412. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
relógio protocolador. Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação.
Data: 26/02/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 035/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e A DE OLIVEIRA FILHO
PAPELARIA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 08.990.904/0001-13, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente
ao Pregão Eletrônico n' 071/2018, Lote 06, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-2019/08321.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Validade: 12 (doze) meses, contados
a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 26/02/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 039/2018
Partes:O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e TRANSPORTE JÚLlA E
COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 30.367.749/0001-32, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente
ao Pregão Eletrônico n' 074/2018, Lotes 03 e 07, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-2019/
07454. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de mesa e gaveteiro. Validade: 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 26/0212019.
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