Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2019
Aos dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove, no TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
SÃO PAULO, C.N.P.J. N.º.06.302.492/0001-56, COM SEDE NA RUA FRANCISCA MIQUELINA
N.º 123, SÃO PAULO - CAPITAL, o Pregoeiro, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, alterado pelo de nº 8.250, de 23 de maio de 2014 e 9.488, de 30 de agosto de 2018 e
legislação correlata, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas no Decreto nº 3.555,
de 08 de agosto de 2000, alterado pelos de nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e 3.784, de
06 de abril de 2001, diante do disposto no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação das Propostas apresentadas, RESOLVE registrar os preços abaixo indicados,
para contratação de serviços de locação de mobiliário e ventiladores, incluindo toda
infraestrutura concernente, como instalação/desinstalação e montagem/desmontagem,
para estruturação dos cartórios eleitorais já em funcionamento e das centrais de biometria
que serão instaladas nos municípios das regiões administrativas de Santos e Registro e da
Região Metropolitana de São Paulo, Araçatuba, Barretos e São José do Rio Preto, Bauru,
Marília e Presidente Prudente, Região Administrativa Central e regiões de Franca e
Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, durante o período de validade
da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa TELELOK CENTRAL
DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., classificada em primeiro lugar para o itens abaixo
discriminados, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico Federal 09/2019:
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GRUPO 1
QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MOBILIÁRIO E
VENTILADORES
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA/
MODELO/MEDIDAS/REFERÊNCIA)

PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL DA
LOCAÇÃO

116
unidades

Cadeira ergonômica giratória com espaldar médio.
Braços em poliuretano, com regulagem. Assento e
encosto com espuma injetada espessura 75 mm
densidade de 50 a 55 kg/m. Revestimento em vinil
preto. Regulagens de altura do encosto e do conjunto
a gás. Base em aço com capa plástica e rodízios em
nylon. Dimensões mínimas do assento: 460 mm de
largura e 460 mm de profundidade; espaldar de 390
mm de altura x 410 mm de largura.

R$ 47,79

112
unidades

Mesa para escritório, com no mínimo 2 gavetas e
fechadura com chave, medidas mínimas de 120 cm de
largura, 0,60 cm de comprimento e 0,73 cm de altura;
fabricadas em madeira e com revestimento na cor
branco gelo; estrutura de aço com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas e quinas
arredondadas

R$ 54,79
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85
unidades

Cadeira Longarina com 3 (três) lugares, espaldar
médio, com braços; estrutura em aço, com pintura
eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon;
encosto e assento confeccionado em compensado
prensado provida de superfície estofada em espuma
injetada; largura 1700 mm.

R$ 43,59

4

56
unidades

Ventilador de Coluna, diâmetro mínimo 60 cm, hélice
com 3 (três) pás, oscilante, coluna basculante, altura
mínima de 170 cm, bivolt, potência mínima de 150W.

R$ 29,19

QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MOBILIÁRIO E
VENTILADORES
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA/
MODELO/MEDIDAS/REFERÊNCIA)

PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL DA
LOCAÇÃO

109
unidades

Cadeira ergonômica giratória com espaldar médio.
Braços em poliuretano, com regulagem. Assento e
encosto com espuma injetada espessura 75 mm
densidade de 50 a 55 kg/m. Revestimento em vinil
preto. Regulagens de altura do encosto e do conjunto
a gás. Base em aço com capa plástica e rodízios em
nylon. Dimensões mínimas do assento: 460 mm de
largura e 460 mm de profundidade; espaldar de 390
mm de altura x 410 mm de largura.

R$ 52,52

ITEM

1

2

GRUPO 2
ITEM
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78
unidades

Mesa para escritório, com no mínimo 2 gavetas e
fechadura com chave, medidas mínimas de 120 cm de
largura, 0,60 cm de comprimento e 0,73 cm de altura;
fabricadas em madeira e com revestimento na cor
branco gelo; estrutura de aço com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas e quinas
arredondadas

R$ 59,76

7

52
unidades

Cadeira Longarina com 3 (três) lugares, espaldar
médio, com braços; estrutura em aço, com pintura
eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon;
encosto e assento confeccionado em compensado
prensado provida de superfície estofada em espuma
injetada; largura 1700 mm.

R$ 48,56

8

25
unidades

Ventilador de Coluna, diâmetro mínimo 60 cm, hélice
com 3 (três) pás, oscilante, coluna basculante, altura
mínima de 170 cm, bivolt, potência mínima de 150W.

R$ 34,16

QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MOBILIÁRIO E
VENTILADORES
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA/
MODELO/MEDIDAS/REFERÊNCIA)

PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL DA
LOCAÇÃO

115
unidades

Cadeira ergonômica giratória com espaldar médio.
Braços em poliuretano, com regulagem. Assento e
encosto com espuma injetada espessura 75 mm
densidade de 50 a 55 kg/m. Revestimento em vinil
preto. Regulagens de altura do encosto e do conjunto
a gás. Base em aço com capa plástica e rodízios em
nylon. Dimensões mínimas do assento: 460 mm de
largura e 460 mm de profundidade; espaldar de 390
mm de altura x 410 mm de largura.

R$ 50,02

90
unidades

Mesa para escritório, com no mínimo 2 gavetas e
fechadura com chave, medidas mínimas de 120 cm de
largura, 0,60 cm de comprimento e 0,73 cm de altura;
fabricadas em madeira e com revestimento na cor
branco gelo; estrutura de aço com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas e quinas
arredondadas

R$ 57,13
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48
unidades

Cadeira Longarina com 3 (três) lugares, espaldar
médio, com braços; estrutura em aço, com pintura
eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon;
encosto e assento confeccionado em compensado
prensado provida de superfície estofada em espuma
injetada; largura 1700 mm.

R$ 45,93
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32
unidades

Ventilador de Coluna, diâmetro mínimo 60 cm, hélice
com 3 (três) pás, oscilante, coluna basculante, altura
mínima de 170 cm, bivolt, potência mínima de 150W.

R$ 31,53

6

GRUPO 3
ITEM
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GRUPO 4
QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MOBILIÁRIO E
VENTILADORES
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA/
MODELO/MEDIDAS/REFERÊNCIA)

PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL DA
LOCAÇÃO

115
unidades

Cadeira ergonômica giratória com espaldar médio.
Braços em poliuretano, com regulagem. Assento e
encosto com espuma injetada espessura 75 mm
densidade de 50 a 55 kg/m. Revestimento em vinil
preto. Regulagens de altura do encosto e do conjunto
a gás. Base em aço com capa plástica e rodízios em
nylon. Dimensões mínimas do assento: 460 mm de
largura e 460 mm de profundidade; espaldar de 390
mm de altura x 410 mm de largura.

R$ 51,88

94
unidades

Mesa para escritório, com no mínimo 2 gavetas e
fechadura com chave, medidas mínimas de 120 cm de
largura, 0,60 cm de comprimento e 0,73 cm de altura;
fabricadas em madeira e com revestimento na cor
branco gelo; estrutura de aço com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas e quinas
arredondadas

R$ 59,09
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71
unidades

Cadeira Longarina com 3 (três) lugares, espaldar
médio, com braços; estrutura em aço, com pintura
eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon;
encosto e assento confeccionado em compensado
prensado provida de superfície estofada em espuma
injetada; largura 1700 mm.

R$ 47,89
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43
unidades

Ventilador de Coluna, diâmetro mínimo 60 cm, hélice
com 3 (três) pás, oscilante, coluna basculante, altura
mínima de 170 cm, bivolt, potência mínima de 150W.

R$ 33,49

QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MOBILIÁRIO E
VENTILADORES
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA/
MODELO/MEDIDAS/REFERÊNCIA)

PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL DA
LOCAÇÃO

242
unidades

Cadeira ergonômica giratória com espaldar médio.
Braços em poliuretano, com regulagem. Assento e
encosto com espuma injetada espessura 75 mm
densidade de 50 a 55 kg/m. Revestimento em vinil
preto. Regulagens de altura do encosto e do conjunto
a gás. Base em aço com capa plástica e rodízios em
nylon. Dimensões mínimas do assento: 460 mm de
largura e 460 mm de profundidade; espaldar de 390
mm de altura x 410 mm de largura.

R$ 47,73

235
unidades

Mesa para escritório, com no mínimo 2 gavetas e
fechadura com chave, medidas mínimas de 120 cm de
largura, 0,60 cm de comprimento e 0,73 cm de altura;
fabricadas em madeira e com revestimento na cor
branco gelo; estrutura de aço com tratamento

R$ 54,72

ITEM
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GRUPO 5
ITEM
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antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas e quinas
arredondadas
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156
unidades

Cadeira Longarina com 3 (três) lugares, espaldar
médio, com braços; estrutura em aço, com pintura
eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon;
encosto e assento confeccionado em compensado
prensado provida de superfície estofada em espuma
injetada; largura 1700 mm.
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86
unidades

Ventilador de Coluna, diâmetro mínimo 60 cm, hélice
com 3 (três) pás, oscilante, coluna basculante, altura
mínima de 170 cm, bivolt, potência mínima de 150W.

R$ 29,12

QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MOBILIÁRIO E
VENTILADORES
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA/
MODELO/MEDIDAS/REFERÊNCIA)

PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL DA
LOCAÇÃO

92
unidades

Cadeira ergonômica giratória com espaldar médio.
Braços em poliuretano, com regulagem. Assento e
encosto com espuma injetada espessura 75 mm
densidade de 50 a 55 kg/m. Revestimento em vinil
preto. Regulagens de altura do encosto e do conjunto
a gás. Base em aço com capa plástica e rodízios em
nylon. Dimensões mínimas do assento: 460 mm de
largura e 460 mm de profundidade; espaldar de 390
mm de altura x 410 mm de largura.

R$ 48,68

98
unidades

Mesa para escritório, com no mínimo 2 gavetas e
fechadura com chave, medidas mínimas de 120 cm de
largura, 0,60 cm de comprimento e 0,73 cm de altura;
fabricadas em madeira e com revestimento na cor
branco gelo; estrutura de aço com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas e quinas
arredondadas

R$ 55,72

23

61
unidades

Cadeira Longarina com 3 (três) lugares, espaldar
médio, com braços; estrutura em aço, com pintura
eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon;
encosto e assento confeccionado em compensado
prensado provida de superfície estofada em espuma
injetada; largura 1700 mm.

R$ 44,52
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37
unidades

Ventilador de Coluna, diâmetro mínimo 60 cm, hélice
com 3 (três) pás, oscilante, coluna basculante, altura
mínima de 170 cm, bivolt, potência mínima de 150W.

R$ 30,12

ITEM

QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MOBILIÁRIO E
VENTILADORES
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA/
MODELO/MEDIDAS/REFERÊNCIA)

PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL DA
LOCAÇÃO

25

124
unidades

Cadeira ergonômica giratória com espaldar médio.
Braços em poliuretano, com regulagem. Assento e

R$ 49,12

R$ 43,52

GRUPO 6
ITEM
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encosto com espuma injetada espessura 75 mm
densidade de 50 a 55 kg/m. Revestimento em vinil
preto. Regulagens de altura do encosto e do conjunto
a gás. Base em aço com capa plástica e rodízios em
nylon. Dimensões mínimas do assento: 460 mm de
largura e 460 mm de profundidade; espaldar de 390
mm de altura x 410 mm de largura.

117
unidades

Mesa para escritório, com no mínimo 2 gavetas e
fechadura com chave, medidas mínimas de 120 cm de
largura, 0,60 cm de comprimento e 0,73 cm de altura;
fabricadas em madeira e com revestimento na cor
branco gelo; estrutura de aço com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas e quinas
arredondadas

R$ 56,18
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88
unidades

Cadeira Longarina com 3 (três) lugares, espaldar
médio, com braços; estrutura em aço, com pintura
eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon;
encosto e assento confeccionado em compensado
prensado provida de superfície estofada em espuma
injetada; largura 1700 mm.

R$ 44,98
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44
unidades

Ventilador de Coluna, diâmetro mínimo 60 cm, hélice
com 3 (três) pás, oscilante, coluna basculante, altura
mínima de 170 cm, bivolt, potência mínima de 150W.

R$ 30,58
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LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Conforme indicado no Anexo I e Apêndice do Edital
(Termo de Referência).
A locação compreenderá o período estimado de 04 de fevereiro de 2019 a 15 de maio de 2020,
nos termos da cláusula 1 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

A presente Ata tem validade de 1 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.

A empresa detentora do registro assume o compromisso de prestar o(s) serviço(s) solicitado(s),
na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Tribunal, pelo preço
registrado e nas condições constantes do Edital, durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura
emitida, comprovar sua regularidade perante a RFB (Receita Federal do Brasil) e PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
a Justiça do Trabalho.

A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não aceitar diminuir os preços registrados, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
c) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art. 7º
da Lei n.º 10.520/2002.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “c”, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do
ÓRGÃO GERENCIADOR.

O cancelamento do registro poderá ocorrer, ainda, por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e
justificado, por razão de interesse público ou a pedido da DETENTORA.

Para o caso de descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no Edital, relativas ao
fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as penalidades especificadas na cláusula XXIV do
Edital.

Autorizada a locação do objeto, o Órgão Gerenciador convocará a detentora desta Ata de
Registro de Preços para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação, retirar a Nota de Empenho e assinar o correspondente contrato
(Anexo IV), cuja minuta integra o Edital de Pregão Eletrônico 09/2019.

Os documentos necessários à elaboração do termo de contrato encontram-se relacionados no
item 2 da cláusula XXII do Edital. Após a assinatura do Contrato, em caso de inadimplência, a
contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas na cláusula X do referido documento.
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Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital de São Paulo para dirimir
dúvidas e questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro

___________________________________
CNPJ N.º: 58.328.758/0001-33
Endereço: Rua do Rócio, nº 84,5 º andar – V. Olímpia – São Paulo/SP
CEP: 04.552-000
Telefones da empresa: (11) 5077-7027 e (11) 96842-5299
e-mail: jose.pedrosa@telelok.com.br
Representantes 1: José Josenaldo Pedrosa
RG: 27.391.712
CPF: 154.205.538-56
Representantes 2: Marcos Augusto Rodrigues
RG: 28.884.406
CPF: 205.943.468-86
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