
  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 009/2016009/2016009/2016009/2016    

    
ATA DE REGISTRO DE PREÇOSATA DE REGISTRO DE PREÇOSATA DE REGISTRO DE PREÇOSATA DE REGISTRO DE PREÇOS    

    
ARP n. ARP n. ARP n. ARP n. 009009009009////2012012012016666    

 
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da 
União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 
68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e 
Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. 017.461.409-84, residente 
e domiciliado nesta Capital, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 
7.892/2013, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 009/2016, REGISTRAR OS 
PREÇOS de aparelhos telefônicos, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório 
do Pregão n. 009/2016, da empresa OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 11.094.173/0001-32,    sediada na Rua Vicente Soares 
da Costa, n. 132 A, Jardim Primavera, São Paulo/SP, CEP 02755-000, telefone (11) 3932-
3186, email officedobrasil@officedobrasil.com.br, neste ato representada pelo Senhor 
Ricardo Santos Oliveira, residente em São Paulo/SP e inscrito no CPF sob o n. 
365.799.518-85.    
    

1.1. Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços: 

ITEMITEMITEMITEM    DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    
QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. 

ESTIMADAESTIMADAESTIMADAESTIMADA 

    

1. Apar1. Apar1. Apar1. Aparelho telefônico sem fioelho telefônico sem fioelho telefônico sem fioelho telefônico sem fio, conforme as seguintes , conforme as seguintes , conforme as seguintes , conforme as seguintes 
especificações e condições:especificações e condições:especificações e condições:especificações e condições:    
• Aparelho telefônico com modelo homologado pela Anatel; 
• Aparelho telefônico sem fio com carregador de bateria 

(base); 
• Com tecnologia DECT 6.0; 
• Controle de volume da recepção/transmissão e do ringue 

de chamada; 
• Mínimo de 10 (dez) memórias de discagem rápida; 
• Compatível com a Rede de Telecomunicações, central 

tipo CPA e centrais PABX; 
• Led no monofone para sinalização de carga e campainha; 
• Localizador de monofone; 
• Teclas para as funções:  
• FLASH (para a programação e utilização de serviços 

oferecidos pela companhia telefônica ou para acessar as 
facilidades oferecidas pelo PABX); 

• REDIAL (para rediscagem automática do último número 
chamado); 

• (*) e (#) (para a programação de facilidades oferecidas 
pelo PABX); 

• MUDO; 
• Tensão de entrada da fonte de alimentação da base 

em 110V/220 VAC, com comutação automática; 

MarcaMarcaMarcaMarca: Intelbras 

ModeloModeloModeloModelo: TS 40 
Preço unitárioPreço unitárioPreço unitárioPreço unitário: R$ 83,99 (oitenta e três reais e noventa e 
nove centavos) 

80 unidades    



ITEMITEMITEMITEM    DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO    
QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. 

ESTIMADAESTIMADAESTIMADAESTIMADA 

2222    

2. Aparelho telefôn2. Aparelho telefôn2. Aparelho telefôn2. Aparelho telefônico com fioico com fioico com fioico com fio, conforme as seguintes , conforme as seguintes , conforme as seguintes , conforme as seguintes 
especificações e condições:especificações e condições:especificações e condições:especificações e condições:    
• Aparelho telefônico com modelo homologado pela 

Anatel; 
• campainha eletrônica com ajuste para o volume através 

de chave seletora, para as posições alto e baixo; 
• chave para seleção do modo P (pulso) e T (tom);  
• compatível com a Rede de Telecomunicações, central 

tipo CPA e centrais PABX; 
• Teclas para as funções:  
• FLASH (para a programação e utilização de serviços 

oferecidos pela Cia. Telefônica ou para acessar as 
facilidades oferecidas pelo PABX); 

• REDIAL (para rediscagem automática do último número 
utilizado); 

• PAUSE (para introduzir uma pausa na discagem quando 
utilizada a tecla REDIAL); 

• MUTE (para interromper temporariamente a transmissão 
de voz). 

• * e # (para a programação de facilidades oferecidas pelo 
PABX); 

MarcaMarcaMarcaMarca: Elgin 

ModeloModeloModeloModelo: TCF 2000 
Preço unitárioPreço unitárioPreço unitárioPreço unitário: R$ 32,26 (trinta e dois reais e vinte e seis 
centavos) 

30 unidades    

 

1.2. A quantidade estimada de consumo, de que trata a subcláusula 1.1, será 
adquirida de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante emissão de Nota de Empenho. 

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da 
emissão de Nota de Empenho. 

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 20 (vinte) dias, a contar do 
recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho. 

1.5. A entrega deverá ser feita no Edifício Anexo à Sede do Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina, localizado na Rua Esteves Junior, n. 80, 1° andar, Centro, 
Florianópolis. As entregas deverão ser agendadas com a Seção de Administração de 
Equipamentos e Móveis, por meio dos telefones (48) 3251 7453 ou (48) 3251 3865, no 
horário das 13 às 19 horas, ou por e-mail para o endereço eletrônico aem@tre-sc.gov.br, 
sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta.     

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

1.7. A presente Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, a partir de 31 de maio de 2016. 

1.8. O Contratante se obriga a promover, através de seu representante, o servidor 
titular da função de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, ou seu 
substituto, ou seu superior imediato, a gestão de eventuais contratações, em 
conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993, que poderá, ainda, sanar eventuais 
dúvidas com relação à execução do objeto por meio dos telefones (48) 3251 7453 ou (48) 
3251 3865. 

1.9. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, 
obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do 



Pregão n. 009/2016, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo 
licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste documento, no que não o contrarie. 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 
(duas) vias de igual teor, forma e data. 

 
Florianópolis, 2 de março de 2016.    

    
    
    
    
    
    
    
    

EDUARDO CARDOSO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO  

 
 
 
 
 
 

RICARDO SANTOS OLIVEIRA 
DIRETOR COMERCIAL 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 
 
 

SALÉSIO BAUER 
COORDENADOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE  

  
 
 
 
 
 

VALÉRIA LUZ LOSSO FISCHER 
COORDENADORA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS    

    
    
    
    
    

    
    


