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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 008/2019

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
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. I23/06. Decretos Judiciários n.12/03. 44/03. 13/06 e 28/2008, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nOOI8/2019, RESOLVE registrar. conforme abaixo. os
preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE - 01. Empresa ATEND TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. representada por
WESLEI SILVA MONTEIRO, inscrito no CPF. 808.773.385-15.

ATEND TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

ITEM

EMPRESA VENCEDORA CNPJ: 11.787.596/0001-38

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO E TOTAL:

LOTE 01

Cofre de aço. com suporte para
armas longas. superfície de corpo
externo e interno fabricado em chapa
de aço SAE 101O/I020. com
espessura mínima de 2mm. pona
interiça sem rebaixos. confeccionada
em chapa de aço SAE 101011020
com espessura mínima de 2mm com
abert ura do Iado esq uerdo para o
direito. as travas devem possuir, ao
menos. 3 travas no sistema de
trancamento em aço com diâmetro,
no mínimo. 25.4nuTI. Segredo digital
com display de cristal de no mínimo
4 dígitos, com senha de 6 números.
cadastro de 2 usuários ou mais.
Chave ou senha para abertura
emergencial. Opção de números ou
traços durante a digitaç50 da senha;
Quantid~lde de tentativas de senhas
erradas (conligurável ou pré-
programado): Tempo de bloqueio
(configurável ou pré-programado);
Painel frontal confeccionado em aço;
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Mmara a situação das pilhas após
aherturas e fechamentos:
Equipamento com compartimento de
pilhas externas. Fechamento
automático. Pintura em esmalte
sintético martelado na cor cinza com
tratamento antifosfatizante e
anti ferrugem no corpo. porta e todas
as peças internas metálicas.
Internamente deverá possuir uma
divisória vertical sendo que de um
lado I vão livre e do outro ter. no
mínimo. 4 pmteleiras removíveis.
Interior acarpetado. Medidas externas
aproximadas: 150x50x45cm
(AxLxP), podendo variar 20% para
+/- nas medidas externas. Peso
máximo de 200 kg. manual de
usuário em português BR. proteção
contm impacto temporária no display
para evitar danos durante o transporte
e garantia mínima de I ano.

57,870,001,929,0030
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Cofre de aço, superfície do corpo
externo e interno fabricado em chapa
de aço SAE 1010/1020 com
espessura mínima de 2mm, porta
interiça sem rebaixos, confeccionada
em chapa de aço SAE 10I0/1020
com espessura mínima de 2mm com
abertura do lado esquerdo para o
direito, as travas devem possuir. ao
menos. 2 travas no sistema de
trancamento em aço com diâmetro.
no mínimo, 25,4mm. Segredo digital
com display de cristal de no mínimo
4 dígitos. com senha de 6 números.
(opcional cadastro de mais de 1
usuário), Chave ou senha para
ahertura emergencial. Opção de
números ou traços durante a
digitação da senha; Quantidade de
tentati vas de senhas erradas
(configurável ou pré-programado):
Tempo de bloqueio (configurável ou
pré-programado): Painel frontal
confeccionado em aço; Mostra a
situação das pilhas após aberturas c
fechamentos; Equipamento com
compartimento de pilhas externas.
Fechamento automárico. Pintura em
esmalte sintético martelado na cor
cinza com lratamento antifosfatizante
e anti ferrugem no corpo. porta e
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todas as peças internas metálicas.
Internamente deverá possuir 2
prateleiras e I gaveta com chaves.
Interior acarpetado. Medidas externas
aproximadas: 60x40x40cm (AxLxP),
podendo variar 20% para +/-. nas
medidas externas. Peso máximo de
120 kg, manual de usuário em
português BR. proteção contra
impacto temporária no display para
evitar danos durante o transporte e
garantia mínima de I ano.
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Cofre de aço, superlTeie de corpo
externo e interno fabricado em chapa
de aço SAE 1010/1020 com
espessura mínima de 2mm. porta
interiça sem rebaixas. confeccionada
em chapa de aço SAE 10I0/1 020
com espessura mínima de 2mm com
abertura do lado esquerdo para o
direito. as travas devem possuir. ao
menos. 3 travas no sistema de
trancamento em aço com diâmetro.
no mínimo. 25,4mm. Segredo digital
com display de cristal de no mínimo
4 dígitos. com senha de 6 números.
(opcional cadastro de mais de 1
usuário), Senha para abertura
emergencial (decodificada pela
fábrica) Opção de números ou traços
durante a digitação da senha;
Quantidade de tentativas de senhas
erradas (configurável ou pré-
programado): Tempo de bloqueio
(configurável ou pré-programado);
Painel frontal confeccionado em aço;
Mostra a situação das pilhas após
aberturas e fechamentos: Autonomia
para mais de 8 mil operações:
Equipamento com compartimento de
pilhas externas. Fechamento
automático. Pintura em esmalte
sintético martelado na cor cinza com
tratamento i.lntifosfatizante e
antiferrugem no corpo. porta e todas
as peças internas metálicas.
Internamente deverá possuir uma
divisória vertical sendo que de um
lado 1 vão livre e do outro ter. no
mínimo. 4 prateleiras removíveis.
Interior acarpetado. Medidas externas
aproximadas: IOOx45x40cm
(AxLxP), podendo variar 20% para

uno

3

30 2.343,80 70.314,00



+/- nas medidas externas. Peso
máximo de 200 kg. manual de
usuário em português BR. proteção
contra impa<.:totemporária no display
para evitar danos durante o transporte
e garantia mínima de I ano.
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Armário cofre. com suporte para
armas longas. superfície do corpo
interno e externo fabricado em chapa
de aço SAE 1008 e 1010. reforçado
internamente. acabamento em pintura
epóxi pó cinza. 2 (duas) portas com
travas em aço maciço. sendo I na
parte superior. I na parte inferior. e
no mínimo 2 na lateral da porta.
Sistema de abertura com chave tetra.
volante e segredo digital. com display
de cristal de no mínimo 4 dígitos.
com senha de 6 números (opcinal:
fechadura display. apenas em uma ou
nas duas portas). chave ou senha para
abertura emergencial. Opção de
números ou traços durante a
digitação da senha; Quantidade de
tentativas de senhas erradas
(configurável ou pré-programado);
Tempo de bloqueio (configurável ou
pré-programado); Painel frontal
confeccionado em aço; Mostra a
situação das pilhas após aberturas e
fechamentos: Equipamento com
compartimento de pilhas externas.
Fechamento digital. chave e volante.
4 prateleiras com reforço longitudinal
reguláveis. por baixo de cada
prateleira e I gaveta com chaves.
Medidas externas aproximadas: 200x
90x50 cm (AxLxP). podendo variar
20% para +/- nas medidas externas.
Peso máximo de 250 kg. manual de
usuário em português BR. proteção
contra impacto temporária no display
para evitar danos durante o transporte
e garantia mínima de I ano.

un. 50 4.459.50 222.975.00

I. DO OBJETO

TOTAL LOTE OI R$ 411.599,00

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de
Cofres de aço, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico n" 018/2019 e seus anexos.
partes integrantes desta Ata. juntamente com as propostas apresentadas pelos liCitant~ClaSSificadO. \l..,;>"JUfyi
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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 eticácia legal após a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrõnico.

Durante o seu prazo de validade. as propostas selecionadas no Registro de Preços ticarão 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./-ADM-2019/36219 e Pregão Eletrônico n.018/2019.
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 Irete, 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. lirmam 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, /6 de_~_~_~_H_O __ de 2019.

Presidente do Tribunal de .Iustiça do Estado Bahia

TRIBUNAL DE JUSTIÇ

Des. GESIVAL

O DA BAHIA
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TJBA - DIÂRIO DA JUSTiÇA ELETRÔNICO - Ne 2.418 - Disponibilização: quarta.feira, 17 de julho de 2019 Cad. 1 I Pâgina 26

N' O.S.: 0100/2019
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 POF, com recebimento, armazenamento temporário, 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 soiicitado pelo Núcleo UNiJUD DIGITAL e o quanto estabelecido no contrato em epígrafe, 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: MACARANI
TOTAL DE PROCESSOS/APENSOS: 2.418
ESTIMATIVA DE IMAGENS: 1.450.800
TOTAL DE CAIXAS: 178
GUIAS DE REMESSA: 22207, 22208, 22214, 22248, 22253
DATA: 06/0712019
PRAZO DE EXECUÇÃO DA O.S: 05 (cinco) dias úteis
*Republicação Corretiva

Salvador, 16 de jUltlO de 2019

Edmundo Hasselmann
Diretor da Diretoria de Documentação e Informação - DOI

_____________ S_E~RETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 008/20 9
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e ATEND TUDO COMÉRCIO
E SERViÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 11,787.596/0001-38, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
referente ao Pregão Eletrônico n' 18/2019, Lote 01, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de n' TJ-ADM-
2019/36219. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cofre de aço. Validade: 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 16/07/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 010/2019
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAeAGM TECNOLOGIA EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob o n' 13.619.829/0001-19, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão
Eletrônico n' 20/2019, Lote 02, decorrente da licitação no processo administrativo PA, de n' TJ-ADM-2019/36267. Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de estabilizador. Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 16/07/2019.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N" 57/19-01
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e ADRIANA RAMOS DE
MELLO, insento no CPF/MF de n' 003.160.197-98. Objeto: Ministrar curso Multidisciplinar Sobre Gênero, Acesso á Justiça e
Violência Contra Mulheres. Prazo: 14,15 e 16 de agosto. Valor: R$ 7.124,80 (sete mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta
centavos), com disponibilidade orçamentária, atendida mediante recurso da Unidade Orçamentária 04.601, Unidade Gestora
0010, Atividade 5438, Elemento de Despesa 33.90.36/33.90.47, Subelemento 36.04/47.01 e Fonte 120, consoante PA n' TJ-
ADM-2019/33557. Data: 16/07/2019.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 58/19-01
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e ZÉNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A, inscrito no CNPJ/MF de n' 86,781.069/0001-15. Objeto: Aquisição de 03 (três) vagas no Seminário
Nacional- A VISÃO DO TCU SOBRE 50 TEMAS FUNDAMENTAIS EAPLICADOS DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA". Prazo: 05, 06
e 07 de agosto. Valor: RS 10.557,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), com disponibiiidade orçamentária,
atendida mediante recurso da Unidade Orçamentária 04.601, Unidade Gestora 0010, Atividade 3538, Elemento de Despesa
33.90.39, Subelemento 39.11 e Fonte 120, consoante PA n' TJ-ADM-2019/36771. Data: 16/07/2019.
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