
TJ-ADM-2019/39494

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 016/2019

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. I3.937.032/000 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 10.967/08. Lei Complementar
n.123/06, Decretos Judiciários n.12103, 44/03. 13/06 e 28/2008, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n0029/2019, RESOLVE registrar. conforme abaixo. os
preços ofertados pelos fornecedores beneliciários:

LOTE - Único. Empresa GABRIELE POLLA ZANCANARO COMERCIO DE ARTIGOS EM
GERAL-EPP. representada por GABRIELE POLLA ZANCANARO, inscrita no CPF sob n°
224.703.158-75.

EMPRESA VENCEDORA

ITEM

GABRIELE POLLA ZANCANARO COMERCIO DE
ARTIGOS EM GERAL-EPP

CNPJ: 25.881.821/0001-05

QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO ETOTAL:

LOTE ÚNICO UN
PREÇO

QUANTIDADE UNITÁRIO
R$

PREÇO
GLOBALR$

2

Carro, para compras, duplo, tipo
condomínio, capacidade mínima de 180
litros, estrutura tubular em aço
galvanizado, com proteção lateral,
bandejas teladas, rodas com
rolamentos, 2 (duas) rodas traseiras
fixas, 2 (dois) rodizios dianteiros livres e
giratórios.

Carrinho de cargas. Posição vertical
(tipo "L"), altura minima de 1.300mm e
máxima de 1.550mm, largura mínima
500mm e máxima de 630mm,
profundidade do nariz (comprimento da
base) mínima de 190x355mm, com duas
rodas pneumáticas, capacidade de
carga minima de 200kg.

Uno

Uno

80

25

332,50

248,00

26.600,00

6.200,00

L DO OBJETO

TOTAL LOTE R$ 32,800,00

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços unit{lrios (lara futura e eventual a'luisição de
carros de compras e carrinho de cargas, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico n"
029/2019 e seus anexos, partes integrántes desta Ata. juntamente com as propostas apresentadas pelos
licitantes c1assilicados. conforme consta dos autos supracitados, para atender às demandas do
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2. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DAATA 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 c!icácia 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 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°.TJ-ADi\I-2019/39494 e Pregão Eletrônico n.029/2019,
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 frete. seguros. tributos e outros.

Este instrumento não obriga ao CONTRATANTE a tinnar 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.

Des. GESIVALI) NASCIMENTO BRITTO

Presidente do Tribunal de .Iustiça do Estado Babia

TRIBUNAL DE .IUSTIÇ

CF de ~&:7JLD de 2019.

GAHRIELE POLLA ZANCANARO COMERCIO
flE ÀCR!IGOS-El\I,f;J;RAL-EPP
(co "-<.f2.<. (~ ~
GAHRIELE POLLA ZANCANAIW

CPF. 224.703.158-75.
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TJ-ADM-2019/43907 Juiza de DireitoANTONIA MARINAAPARECIDADE PAULA FALEIROS faz solicitação
Defiro o pedido de afastamento referente a(s) compensação(ões) do(s) Plantão(ões) Judiciário de l' grau do(s) dia(s) 24, 25
e 27/12/2018, para fruição no(s) dia(s) 12 a 16 e 19/08/2019, com base no Art. 8', Parágrafo único da Resolução n' 6/2011-T J/
BA ele art.6' ~~ 2' e 3' do Provimento 005/2012-CCI e art.6', ~ 2', do Provimento 02/2014-CGJ/CCI. Publique-se. Arquive-se.

TJ-ADM-2019/43647 Juiz de Direito ARMANDO DUARTE MESQUITA JUNIOR faz solicitação
Defiro o pedido de transferência de férias relativas ao 2' periodo de 2018, anteriormente deferidas para 21/11 a 10/12/2019,
para fruição em data oportuna. Defiro ainda o pedido de 20 (vinte) dias de licença, anteriormente deferida para data oportuna,
para fruição no per iodo de 21/11 a 10/12/2019, com base no Decreto n' 440, publicado no DJE de 04/06/2018.
A COPAG - Coordenação de pagamento para anotação. Publique-se.

TJ-ADM-2019/43904 Juiz de Direito CLEBER RORIZ FERREIRA faz solicitação
Defiro o pedido de afastamento do Magistrado(a) no(s) dia(s) 12, 13 e 14/08/2019, com base no Art. 168, V da Lei 10.845/2007.
A COPAG - Coordenação de pagamento para anotação. Publique-se.

TJ-ADM-2019/38192 Juiza de Direito RAFAELE CURVELO GUEDES DOS ANJOS faz solicitação
Defiro Licença para Tratamento de Saúde, no periodo de 19/06/2019 a 16/10/2019, concedida por meio de Laudo de
Inspeção de Saúde n'. 010/2019, expedido pela Junta Médica, constante nos aulas, com base no Art. 69, I da Lei Comple-
mentar n' 35/1979.
A COPAG - Coordenação de pagamento para registro. Publique-se.

DECISÕES EXARADAS PELO DESEMBARGADOR GESIVALDO BRlnO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA-
DO DA BAHIA.

TJ-ADM-2017/56130 - JOEL CARLOS OLIVEIRA
Nos termos do pronunciamento da Assessoria Jurídica da Corregedoria Geral da Justiça, defiro o pedido de aposentadoria
voluntária, com fundamento no art. 3° da Emenda Constitucional nO 47/2005, ao tempo em que homologo os proventos de
inativação. Expeça-se o ato. Apõs, à Diretoria de Recursos Humanos para os devidos fins.

TJ-ADM-2018/67488 - JOSENAI ANDRADE DE OLIVEIRA
Nos termos do pronunciamento da Assessoria Juridica da Corregedoria das Comarcas do Interior, defiro o pedido de
aposentadoria voluntária, com fundamento nos arts. 6' e 7' da Emenda Constitucional n' 41/2003, ao tempo em que
homologo os proventos de inativação. Expeça-se o ato. Após, à Diretoria de Recursos Humanos para os devidos fins.

TJ-ADM-2018/60999 - RADIJA JENDE BARROSO
Nos termos do pronunciamento da Consultoria Jurídica da Presidência, defiro o pedido de aposentadoria voluntária, com
fundamento nos arts. 6° e 7° da Emenda Constitucional nO41/2003, ao tempo em que homologo os proventos de inativação.
Expeça-se o ato. Após, à Diretoria de Recursos Humanos para os devidos fins.

PA 20689/2005 -ANTONIO JORGE SILVA SOARES
Nos termos do pronunciamento da Assessoria Jurídica da Corregedoria Geral da Justiça e da manifestação da Chefe de
Gabinete da Presidência, indefiro o pedido. Arquivem-se os autos.

PA36592/2013 - CERISE SOARES SERGIO PEREIRA
Nos termos da manifestação da Chefe de Gabinete da Presidência, indefiro o pedido. Arquivem-se.

PA46967/2011 - EDACARDOSO SANTANA
Nos termos da manifestação da Chefe de Gabinete da Presidência, indefiro o pedido. Arquivem-se os autos.

PA200317/2003 EAPENSOS - UILSON SOUZA MARQUES
Nos termos da manifestação da Chefe de Gabinete da Presidência, indefiro o pedido. Arquivem-se os autos.

PA 430570/2003 - SILVIO LEANDRO BARRETO BRITO
Nos termos da manifestação da Chefe de Gabinete da Presidência, indefiro o pedido. Arquivem-se os autos.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

:<\TADE REGISTRO DE PREÇOS N' 016/2019
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermedio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA e GABRIELE POLLAZANCANARO
COM~RCIO DE ARTIGOS EM GERAL-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 25.881.821/0001-05, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nO29/2019, Lote Único, decorrente da licitação no processo administra-
tivo PA. de n' TJ-ADM-2019/39494. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de carrinho de compra e
carrinho de carga. Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação.
Data: 08/08/2019.
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