
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 173 / 2020 - CPPE
Maceió, 05 de março de 2020.

Para: Comissão Permanente de Planejamento de Eleições

Assunto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para
as Eleições de 2020.

 

 
Senhor Presidente da Comissão,
 
Encaminhamos, para apreciação dessa Comissão,

o Termo de Referência do material gráfico necessário à preparação e
realização das eleições de 2020, para que seja providenciada a
contratação de empresa responsável por sua confecção, tendo em
vista esta subscritora e a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo
serem as gestoras do contrato em epígrafe, conforme PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP.

 
Segue, ainda, para apreciação dessa comissão, alterações

no que tange a algumas especificações e modelos dos materiais
constantes nos Itens: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 21, tendo em
vista considerarmos os novos modelos mais práticos e modernos para
as divisões em lotes e envio para as Zonas Eleitorais. 

 
Cabe salientar que na Relação dos Materiais, anexa ao

evento (0664160), os cálculos foram realizados considerando a
quantidade de 5.900 (cinco mil e novecentas) Seções Eleitorais, após
as agregações sugeridas pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
contudo, foi inserida uma coluna "*Aditivo", que será considerada
apenas caso as incorporações não sejam realizadas.

 
Informamos que, em breve, faremos a inclusão dos

Anexos 5, 6, 8, 11, 12 e 21.1. necessários ao complemento do
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evento 0664164.
 
Por ser relevante, gostaríamos de tecer algumas

considerações quanto aos documentos anexos (0664154), (0664160)
e (0664164):

 
1. As datas previstas nos Itens 4.1, 4.2 e 7.2 permanecem

inalteradas?;
 
2. O Item 6 ( Folha de Não Votantes) ainda é utilizado?;
 
3. A RES. nº 23.611, de 19 de dezembro de 2019, em seu

Art. 12 e Parágrafo Único menciona que "Nas eleições proporcionais,
serão suplentes do partido político que obtiver vaga todos os demais
candidatos que não foram efetivamente eleitos, na ordem
decrescente de votação (Código Eleitoral, art. 112) e "Parágrafo
único. Na definição dos suplentes do partido político, não há
exigência de votação nominal mínima prevista no art. 7º desta
Resolução (Código Eleitoral, art. 112, parágrafo único)". Pergunto:
como fazer o cálculo se não temos a quantidade de inscritos e
consequentemente, eleitos? No valor informado, utilizamos como
parâmetro, o quantitativo informado nas Eleições de 2016 (4.820),
sabendo-se que temos: a) Prefeito/Vice – 2; b) Vereadores – Capital:
21; c) Vereadores – demais Municípios - 97 (municípios) x 9
(vereadores por município) = 873, perfazendo um total de 896.

 
4. Alguns materiais de eleição são solicitados

individualmente, como folhas e cédulas, que dificultam até na divisão
desse material para os Cartórios Eleitorais, então, estas gestoras
sugerem usar BLOCAGEM nos mesmos, que seria um acabamento
que unifica as folhas em um bloco através do processo de colagem,
onde as folhas podem ser destacadas do bloco com muita facilidade
sem risco de rasgar o papel. Poderá ensejar um leve aumento no
preço final, contudo, o resultado seria satisfatório.

 
Por fim, informamos que os Bottons de Identificação dos

Mesários e os Diplomas serão, posteriormente, renovados, para uma
melhor apresentação, porém, serão submetidos ao crivo
dessa Comissão.

 
Cordialmente.
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Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Membro da Comissão, em 05/03/2020, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/04/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Membro da Comissão, em 18/06/2020, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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0664141 e o código CRC 7B4D7184.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção
de material gráfico para as Eleições de 2020.

2. DA JUSTIFICATIVA

Atender  às  demandas  de  material  gráfico  necessário  à  preparação  e  realização  das
eleições de 2020.

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA

As  propostas  serão  julgadas  com  base  no  critério  de  MENOR  PREÇO  POR  LOTE,
seguindo o modelo de contratações levada a termo em exercícios anteriores, no sentido
de  reunir  os  itens  semelhantes  para  garantir  atratividade  comercial,  uniformidade  de
execução e racionalidade à gestão contratual.

Seria difícil acompanhar a elaboração de cada um dos itens por fornecedores diferentes.
É só relembrar as inúmeras dificuldades de execução já enfrentadas nas contratações
anteriores  e  multiplicar  pelo  número  de  itens  (essas  dificuldades  foram  de  natureza
diversa,  desde a falta  de planejamento do fornecedor  ao desinteresse em fornecer  o
material por questões econômicas, já considerando a entrega por lote).

4.MODO DE EXECUÇÃO

4.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo de 5 dias
úteis, um modelo impresso de cada item, que será submetido à Unidade Fiscalizadora
para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada terá o prazo de
20 dias para confecção e entrega dos formulários e demais itens de modelos constantes
deste Termo de Referência destinados ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega não
poderá exceder o dia 27 de setembro de 2020, sob pena de prejudicar o cronograma de
distribuição do material aos cartórios eleitorais.

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP

Anexo TERMO DE REFERENCIA - MATERIAL GRÁFICO - INICIAL (0664154)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4.2. Os  itens  destinados  ao  2º  Turno de Votação,  se  houver,  apenas para  a  Capital
(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora,
a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se o prazo
de entrega máxima até o dia 10 de outubro de 2020.

4.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo
com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em participar
do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condições
aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens licitados.

4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material com
as  especificações  deste  Termo  de  Referência  será  de  2  (dois)  dias  úteis  após  o
recebimento do modelo impresso para aprovação.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1.  Executar  o  objeto  do  contrato  rigorosamente  em  conformidade  com  todas  as
condições, modelos e prazos estipulados;

5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e
expressa anuência do Contratante;

5.3.  Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e
qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes
deste Termo.

5.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o material
que,  em virtude  de  sua  rejeição,  tiver  sido  substituído,  sob  pena  de  descarte  ou  de
aproveitamento por parte da Administração;

5.5. Assumir  as  responsabilidades  pelos  encargos fiscais  e  comerciais  resultantes  da
contratação.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

5.6. Manter,  durante  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  o  compromisso
assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material,  não excluindo ou
reduzindo  essa  responsabilidade,  mesmo  que  não  haja  fiscalização  ou  o
acompanhamento do TRE-AL;

5.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que anteceder o prazo
da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Promover,  por  intermédio  do  Gestor  designado  e  da  Seção  de  Almoxarifado,  o
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos
e  qualitativos,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e  comunicando  à
empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte
daquela;

6.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

6.3.  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  ao  objeto,  quando
solicitados pela licitante vencedora;

6.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora,
os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos e
produtos;

6.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer
material  entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas
exigidas neste ato convocatório;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7. ENTREGA E RECEBIMENTO

7.1. Os  produtos  deverão  ser  entregues,  no  horário  de  expediente  do  Órgão,  no
Almoxarifado  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  situado  na  Avenida  Menino
Marcelo, n.º 7200 - D, no Bairro Serraria, CEP 57.046-000, telefone: (82) 3328-1947.

7.2. O prazo de entrega será de  20 (vinte) dias, contados da data de autorização da
Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor ficará
sujeito  a sanções por  mora ou inadimplemento parcial  ou total  do contrato,  conforme
disposto no instrumento convocatório.

7.3. Por  ocasião  da  entrega,  os  materiais  serão  conferidos  e,  se  verificadas
irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5
(cinco)  dias  úteis  para  substituí-los,  circunstância  que  não  interromperá  o  prazo  de
execução contratual.

7.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

7.4.1.  Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-
AL,  para  posterior  verificação  da  conformidade  do  material  com  as  especificações
constantes do pedido.

7.4.2. Definitivamente,  em  até  5  (cinco)  dias  úteis,  após  verificação  de  qualidade  e
quantidade  dos  materiais  e  consequente  aceitação  pela  Unidade  Fiscalizadora  do
Contrato,  com  o  auxílio  das  unidades  executoras  (Coordenadoria  de  Logística  da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020).

7.5. Todos  os  impressos  deverão  ser  entregues  adequadamente  embalados,  e
distribuídos nas quantidades previstas neste Termo de Referência.

7.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no
todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar
o contrato,  deixar de entregar documentação exigida,  apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar no fornecimento do material,  comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5
(cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas  previstas  no  Edital  e  das  demais  cominações
legais.

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia
defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:

8.2.1. Advertência,  em virtude do descumprimento  de obrigações de pequena monta,
podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o  cometimento  reiterado  das  faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante  notificação  à  Contratada,  estabelecendo  prazo  para  cumprimento  das
obrigações assumidas;

8.2.2. Multa:

 

8.2.2.1. Multa  de  mora  –  nos  percentuais  abaixo,  cobrada  por  dia  de  atraso,
cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório;
que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias:

a1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia; 

a2) 1,0%  (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

a3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8.2.2.2. Multa por inexecução contratual:

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que será calculada
sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso
superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser
aceito o material;

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será calculada
sobre  o  valor  empenhado,  cobrada  pelo  atraso  superior  a  25  dias,  desde  que  a
administração não mais aceite o material;

8.3. As  multas  serão  descontadas  pelo  CONTRATANTE  dos  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA e poderão ser  aplicadas cumulativamente entre  si,  bem como com as
demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicialmente.

8.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante  de  ser  acionada  judicialmente  pela  responsabilidade  civil,  decorrentes  das
infrações cometidas.

8.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços,
advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

8.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza Luciana Wander de Oliveira Melo

Escola Judiciária Eleitoral Seção de Almoxarifado
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS:

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID.
1º

Turno
*Aditivo

2º Turno

(se houver)

LOTE 1 1 Formulário  “Ata da Mesa Receptora de Votos”,
em papel offset 75 g/m² branco, no formato A4,
impressão frente e verso na cor preta e em via
única.

Obs.:  deverão  ser  entregues  em  120  pacotes
cintados  contendo  50  unidades  e  50  pacotes
cintados contendo 50 unidades cada.

1  formulário  por  seção
eleitoral,  com  o  acréscimo
contingente  de  10%,
considerando  a  divisão  em
pacotes  de  50  e  de  25
unidades.  (2º  turno  calculado
apenas para Maceió/AL).

Folha 6.490 883 1.804

2 Formulário  “Ata da Mesa Receptora de Votos”
“Continuação”, em papel offset 75 g/m² branco,
no formato A4, impressão frente e verso na cor
preta e em via única.

Obs.:  deverão  ser  entregues  em  120  pacotes
cintados  contendo  50  unidades  e  50  pacotes
cintados contendo 50 unidades cada.

1  formulário  por  seção
eleitoral,  com  o  acréscimo
contingente  de  10%,
considerando  a  divisão  em
pacotes  de  50  e  de  25
unidades.  (2º  turno  calculado
apenas para Maceió/AL).

Folha 6.490 883 1.804

3 Formulário  “Ata  da  Mesa  Receptora  de
Justificativas”, em papel offset 75 g/m² branco,
no formato A4, impressão frente na cor preta e em
via única.

Calculado pela média de Mesa
Receptora  de  Justificativa  da
eleição  de  2018,  com  o
acréscimo contingente de 10%
(arredondando-se no final). (2º
turno  calculado  apenas  para
Maceió/AL).

Folha 25 - 10
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4 Folha  de  Não  Votantes,  Formato  A4,  papel
branco de 75 g/m², impressão frente, na cor preta
e em uma única via.

Obs.: deverão ser entregues em pacotes cintados
contendo 25 unidades cada.

Cálculo  de  20%  do  total  de
eleitores  do  estado,  dividido
por 14.

Folha 31.500 - 8.450

5 Formulário  “Identificação  de  Eleitor  com
Deficiência  ou  Mobilidade  Reduzida”,  nas
seguintes  Especificações:  tamanho  14,7cm  x
6,9cm, impressos em 3 por página A4, papel AP
75g/m² e impressão em preto e branco.

3  folhas  A4  por  Seção
Eleitoral, contendo, cada folha,
3  formulários  (cada  Seção
contará  com  9  formulários).
Arredondamento  para
centenas.

Folha 17.700 2.406 4.920

6 Cartaz para  Identificação das Seções Agregadas
no Local de Votação em papel formato A3 (29,7 x
42 cm), branco, de 75g, com impressão na frente
e em preto.

*O material deverá ser entregue em pacotes de 25
unidades cada.

1  por  Cartaz  por  Local  de
Votação,  com  acréscimo
contingente de 10%.

Folha 1.140 - 260

LOTE 2 7 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o
cargo  de  Prefeito,  impressão frente  e  verso  na
cor preta e tipo uniforme de letras e números, em
papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m².

Dimensões:  altura  mínima  84  mm,  largura  191
mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser
entregues embaladas em pacotes contendo 100

5%  do  total  de  eleitores,
considerando  a  divisão  em
dezenas.

Milheiro 110 - 30
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unidades cada.

8 Cédulas  de  votação  –  Eleição  Proporcional,
impressão  frente  e  verso  na  cor  preta  e  tipo
uniforme  de  letras  e  números,  em papel  opaco
branco de 75 g/m².

Dimensões:  altura  mínima  84  mm,  largura  191
mm, largura após a dobra: 84 mm. Deverão ser
entregues  embaladas  em  pacotes  contendo  10
unidades cada.

5%  do  total  de  eleitores,
considerando  a  divisão  em
dezenas.

Milheiro 110 - -

9 Cédulas  de  votação  paralela  –  Eleição
Majoritária, para o cargo de  Prefeito, impressão
frente  e  verso  na  cor  preta  e  tipo  uniforme  de
letras e números, em papel opaco branco.

Dimensões:  altura  mínima  84  mm,  largura  191
mm, largura após a dobra 84 mm

Serão  confeccionadas  1.500
cédulas de votação, de acordo
com o art. 55 da Resolução n.
23.397/TSE.

Unidade 1.500 - 1.500

10

Cédulas  de  votação  paralela –  Eleição
Proporcional,  impressão  frente  e  verso  na  cor
preta  e  tipo  uniforme  de  letras  e  números,  em
papel opaco branco.

Dimensões:  altura  mínima  84  mm,  largura  191
mm, largura após a dobra 84 mm

Serão  confeccionadas  1.500
cédulas de votação, de acordo
com o art. 55 da Resolução n.
23.397/TSE.

Unidade 1.500 - -

LOTE 3

11

Recibo  de  Quitação  de  Entrega  de  Urnas
Eletrônicas e de Materiais de Votação – Blocos
100  fls.  (50  jogos  x  2  vias),  em  papel

1  bloco  por  local  de  votação
com acréscimo contingente de

Bloco 1.140 - 260
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Autocopiativo,  56gr,  sem  numeração,  com
acabamento de blocagem + picote + grampos.

Descrição dos Blocos:

Material: Papel Autocopiativo 56gr

Encadernação: Blocagem + Grampo + Picote

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 vias
(1ª  via  Branca  -  50  folhas  e  2ª  via  Branca  ou
Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, deixando
a 2ª via fixa + grampo

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta
com detalhes em tons de cinza)

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades.

aproximadamente 10%.

12

Recibo da Entrega de Material  ao Presidente
da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora
de Justificativas -  Blocos 100 fls. (50 jogos x 2
vias),  em  papel  Autocopiativo,  56gr,  sem
numeração,  com  acabamento  de  blocagem  +
picote + grampos.

Descrição dos Blocos:

Material: Papel Autocopiativo 56gr

Encadernação: Blocagem + Grampo + Picote

1  folha  (recibo)  para  cada
Seção  Eleitoral,  com  o
acréscimo  contingente  de
10%.

Bloco 6.490 883 1.804
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Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 vias
(1ª  via  Branca  -  50  folhas  e  2ª  via  Branca  ou
Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, deixando
a 2ª via fixa + grampo

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta
com detalhes em tons de cinza)

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades.

13 Senhas agrupadas em blocos de papel-jornal, 1
via, com 50 folhas por bloco, no tamanho de 6cm
(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor preta, com
detalhes em tons de cinza, corte reto, grampeado
e com picote.

Obs.: os blocos serão acondicionados em pacotes
de 50 unidades.

1 bloco de senhas para cada
seção eleitoral.

Bloco 5.900 802 1.640

LOTE 4

14

Envelope para  Remessa  à  Junta  Eleitoral  dos
documentos  relativos  à  Mesa.  Envelope  Saco
com  Fita  Adesiva  (autocolante),  em  material
reciclado,  90 g/m²,  no tamanho de 24 x 34 cm,
impressão  frente,  na  cor  preta,  acondicionados
em pacotes de 10 em 10.

1  envelope  para  cada  Seção
Eleitoral,  com  o  acréscimo
contingente  de  10%  e
considerando  a  divisão  em
dezenas.

Unidade 6.490 883 1.804

15

Envelope para  Remessa  da  Memória  de
Resultado de Votação, em papel reciclado, de, no
mínimo,  180  g/m²,  no  tamanho  de  15x10  cm,
impressão  frente,  na  cor  preta,  com  fecho

1  envelope  para  cada  Seção
Eleitoral,  com  o  acréscimo
contingente  de  10%  e
considerando  a  divisão  em

Unidade

6.490 883 1.804
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autocolante e acondicionados em pacotes de 10
em 10.

dezenas.

16 Envelope para  Acondicionamento  dos
Formulários de Justificativas e de Identificação do
Eleitor  com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
Envelope  Saco  com  Fita  Adesiva  (autocolante),
em material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 26
x  36  cm,  impressão  frente,  na  cor  preta,
acondicionados em pacotes de 10 em 10.

1  envelope  para  cada  Seção
Eleitoral,  com  o  acréscimo
contingente  de  10%  e
considerando  a  divisão  em
dezenas.

Unidade 6.490 883 1.804

17 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de
votação  nas  Eleições.  Envelope  Saco  com Fita
Adesiva (autocolante),  em material  reciclado,  90
g/m²,  no  tamanho  de  26  x  36  cm,  impressão
frente, na cor preta, acondicionados em pacotes
de 10 em 10.

10%  do  total  de  Seções
Eleitorais  e  considerando  a
divisão em dezenas.

Unidade 590 - 170

LOTE 5 18 Bottons  de  identificação  dos  cargos  dos
componentes das mesas receptoras de votos, em
papel adesivo com brilho e autocolante, de acordo
com o modelo do Anexo I, contendo, cada cartela,
a identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º
MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens deverão ser
confeccionados em cartelas,  contendo em cada

01  (uma)  cartela  por  Seção
Eleitoral,  com  acréscimo
contingente de 10%, contendo,
cada  cartela,  04  (quatro)
bottons, considerando ainda a
divisão  em  pacotes  de  50
unidades cada.

Cartela 6.490 883 1.804
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uma 4 bottons.  Serão entregues em pacotes de
50 unidades (cartelas).

19 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. Impressão na
frente  (tipo  paisagem),  em  preto,  papel  offset
branco 120 g/m², Impressão offset, entregues em
pacotes de 10 unidades cada, com identificação
externa  da  Zona  Eleitoral.  O  letreiro  deverá
conter o número da Zona Eleitoral e espaço para
inscrição do número da Seção Eleitoral, de acordo
com  modelo do Anexo 21 e nos quantitativos da
Tabela constante no Anexo 21.1.

1  por  Seção  Eleitoral  com
acréscimo  contingente  de
aproximadamente  10%,
considerando a embalagem de
10 unidades por pacote.

Unidade 6.490 883 1.804

20 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa),
com brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO
DA JUSTIÇA ELEITORAL”,  no tamanho 12 cm
(A)  x  41,5  (L),  fabricado  em policromia,  do tipo
leitoso,  da  cor  branca,  de  vinil,  com impressão
digital em alta resolução.

O material deverá ser entregue em pacotes de 25
unidades cada.

50  por  Zona  Eleitoral  com
acréscimo  contingente  de
10%,  considerando  ainda  a
divisão  em  pacotes  de  25
unidades cada.

Unidade 2.310 - -

21 Adesivo alfabético  automotivo  (fixação  externa)
com  dizeres:  “CREDENCIAL  N.º  ____  –
TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A
SERVIÇO  DA  JUSTIÇA  ELEITORAL,  Lei

150  por  Zona  Eleitoral,  com
acréscimo  contingente  de
10%.

Unidade 6.930 - -
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6.091/1974”,  no  tamanho  15  cm  (A)  x  40  (L),
fabricado  em policromia,  do  tipo  leitoso,  da  cor
branca,  de  vinil,  com impressão  digital  em alta
resolução.

O material deverá ser entregue em pacotes de 25
unidades cada.

LOTE 6

22 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no formato A3
(formato:  29,7  x  42  cm),  Cores   4/0,  no  papel:
Couché fosco 115 g/m2 e Impressão offset.

1  por  local  de  Mesa  de
Justificativa,  calculado  pela
média da Eleição de 2018.

Unidade 25 10

23 Diplomas em  papel  couché  fosco  de  230  g,
padrão  A4,  impressão  frente  em  policromia,
conforme modelo, acondicionados em pacotes de
10 unidades cada.

Considerando  a  soma  dos
cargos eleitos, acrescidos dos
suplentes.  Cargos  Eleitos:
Prefeito,  Vice-Prefeito,
Vereadores + Suplentes.

a) Prefeito/Vice – 2

b) Vereadores – Capital: 21

c)  Vereadores  –  demais
Municípios:

97  (municípios)  x  9
(vereadores  por  município)  =
873

d)  Suplentes:  Dobro  de

Unidade 5.500 -
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vereadores?

Total  de  Diplomas:  2  +  21  +
873 = 896 + suplentes = ?

* Tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à redução (agrupamento) de Seções Eleitorais em todo o País,

deixando-as com, no mínimo, 425 Eleitores, os itens constantes na coluna “Aditivos”,  só serão considerados caso o referido
agrupamento não seja realizado a tempo.

Mônica Maciel Braga de Souza

Escola Judiciária Eleitoral

Luciana Wander de Oliveira Melo

Seção de Almoxarifado
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TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAL GRÁFICO – ANEXOS

8. RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO DESCRIÇÃO

1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente

4 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso

5 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas”

6 Folha de Não Votantes

7 Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida”

8 Cartaz para Identificação das Seções Agregadas

9 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito

10 Cédulas de votação – Eleição Proporcional. 

11 Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito.

12 Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional. 

13 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação.

14 Recibo da Entrega de Material  ao Presidente  da  Mesa Receptora de Votos/Mesa
Receptora de Justificativas.

15 Senhas.

16 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa.

17 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação.

18 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do
Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.

19 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições.

20 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos.
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21 Letreiro “Zona Seção.

21.1 Quantitativos por Zona Eleitoral

22 Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL.

23 Adesivo alfabético automotivo:  “CREDENCIAL N.º  ____ – TRANSPORTE GRATUITO
DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974..

24 Cartaz Mesa Justificativa de Votos.

25 Diplomas.

Mônica Maciel Braga de Souza

Escola Judiciária Eleitoral

Luciana Wander de Oliveira Melo

Seção de Almoxarifado
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ANEXO 1

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente
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ANEXO 2

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso
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ANEXO 3

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente
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ANEXO 4

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso
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ANEXO 5

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas”
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ANEXO 6

Folha de Não Votantes
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ANEXO 7

Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida”
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ANEXO 8

Cartaz para Identificação das Seções Agregadas
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ANEXO 9

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito
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ANEXO 10

Cédulas de votação – Eleição Proporcional
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ANEXO 11

Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito
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ANEXO 12

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional
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ANEXO 13

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação
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ANEXO 14

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de
Justificativas

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP

Anexo TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXOS (0664164)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 34



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO 15

Senhas
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ANEXO 16

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa
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ANEXO 17

Envelope para Remessa de Memória de Resultado de Votação
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ANEXO 18

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida
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ANEXO 19

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições
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ANEXO 20

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos.
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ANEXO 21

Letreiro “Zona Seção
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ANEXO 21.1

Quantitativos por Zona Eleitoral

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP

Anexo TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXOS (0664164)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 42



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO 22

Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL
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Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A
SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974
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Diplomas

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP

Anexo TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXOS (0664164)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 46



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À Secretaria Judiciária
 
Senhora Secretária,
 
Objetivando dar continuidade à confecção do material gráfico para as
Eleições de 2020, solicito a Vossa Senhoria, conforme entendimento
na última reunião em que esta subscritora participou, a quantidade
de diplomas que serão incluídos no referido Termo de Referência.
 
Desde já agradeço a atenção.
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Membro da Comissão, em 24/03/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672007 e o código CRC E90468BA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
 
Em atenção ao Despacho CPPE (0672007), informo que

esta subscritora já disponibilizou, em dia imediatamente seguinte à
reunião, a estimativa da quantidade de diplomas ao servidor Lucas
Cavalcanti Gomes, através de contato telefônico. Nada obstante,
comunico novamente que há aproxidamente 200 diplomas a serem
incluídos no Termo de Referência. A título de sugestão, diante da
possibilidade dos eleitos, dos primeiros e segundos suplentes, ou
demais interessados adquirirem os referidos diplomas, alvitro que a
quantidade supramencionada estipule montante ligeiramente acima
do necessário, como precaução.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Analista Judiciário, em 24/03/2020, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672387 e o código CRC 72CD2B11.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
Face à manifestação de evento 0672387,

encaminho os presente autos à EJE para análise e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 31/03/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 31/03/2020, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675520 e o código CRC DA1842A9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
Ao Senhor Diretor-geral e Membros da Comissão CPPS
 
Encaminho, para apreciação de Vossa Senhoria, o Termo de Referência
atualizado, eventos 0682996, 0683002 e 0683007, conforme alterações
sugeridas na última reunião (ata do dia 10.03.2020), relativo à contratação de
serviços de impressão e confecção de material gráfico para as Eleições de
2020. 
 
Convém salientar que o servidor José Sali, Chefe do Cartório da 47ª Zona
Eleitoral, encaminhou e-mail a esta subscritora, evento (0683015), no qual
emite algumas considerações que passo a enumerá-las abaixo, juntamente
com minhas ponderações (0683017), objetivando a ulterior deliberação de
Vossa Senhoria e da CPPE:
 
1 - Solicita a exclusão do nome do município na placa de identificação da Seção
(Letreiro, anexo 20), deixando o máximo de espaço para o preenchimento
pelos cartórios, a qual realizei substituindo nos anexos deste termo;
 
2 - Solicita a alteração do tamanho do envelope para formulários de
justificativa (anexo 17), deixando 28x20 cm, a qual realizei substituindo nos
anexos deste termo, contudo, sugere, ainda, que neste mesmo envelope
sejam também colocados os "Boletins de Identificação dos Mesários" emitidos
pela urna eletrônica, a qual não me oponho, mas deixo para apreciação dessa
comissão;
 
3 - Sugere que seja avaliada a quantidade pedida para formulários para
identificação do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, uma vez que já
foram usados em eleições anteriores e houve sobras e, ainda, considerando
que no caso do eleitor já ter preenchido esse formulário antes, não é
necessário fazê-lo novamente. Caso seja aceita a sugestão, gostaria que me
fosse informada a quantidade já que realizei o cálculo usando 3 folhas A4 por
Seção Eleitoral, contendo, cada folha, 3 formulários (cada Seção contará com 9
formulários);
 
4 - Sugere a redução da quantidade de cédulas de votação por não ter havido
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utilização nas eleições 2016 (prefeito e vereador), acreditando que a Seção de
Almoxarifado ou os cartórios poderiam ter em condições de uso.
Realizei consulta à Seção de Almoxarifado que me respondeu informando não
haver nenhuma sobra de material das eleições passadas;
 
5 - Relata a dificuldade em adequar um modelo único de recibo que atenda
a todas as necessidades (material da seção que o presidente recebe pela
manhã; documentos que devem ser remetidos à junta apuradora; materiais
que são devolvidos ao cartório) e acrescenta que, por outro lado, quanto mais
recibos a serem preenchidos, maior a chance de voltarem em branco, pois os
mesários não querem perder mais tempo após o encerramento da votação.
Relata, ainda, que na eleição passada, foi impresso aquele modelo com a
relação de materiais e não sabe como outros cartórios avaliaram o seu uso, se
deve ser mantido ou não. Em análise ao relatado, sugiro manter os pedidos de
recibos atuais, devido o tempo escasso, porém, conforme sugestão do próprio
chefe de cartório, que nas próximas eleições, quando da confecção do termo
de referência em questão, seja criado um grupo ou comissão para reavaliação
dos modelos, com participação de servidores de zonas com características
distintas, logo após o término do período eleitoral, pois indica a dificuldade do
gestor do contrato apresentar propostas de modificações sem ter como ouvir
opiniões das pessoas que executam as atividades nos vários cartórios, sem
falar que a eliminação de alguns itens, como a cola para lacrar os envelopes,
terá reflexo na aquisição desse material (redução), por isso a importância do
envolvimento também de outras unidades, como o almoxarifado, por exemplo;
 
6 - Sugere, ainda, que as sacolas para transporte do material das seções sejam
do tipo envelopes reutilizáveis, uma vez que as pastas encaminhadas não se
mostraram adequadas pois têm dificuldade para transporte, possibilidade de
perda de itens menores como canetas e senhas. Em resposta, informei que
esse material não consta no termo de referência do material gráfico, acredito
que seja pedido pelo almoxarifado, mas que iria ressaltar a informação.
 
Por fim, saliento que retirei a "Folha de Não Votantes" do menu dos
formulários, como também realizei a alteração dos prazos constantes no
referido Termo de Referência.
 
Quanto ao número de certificados, mantive a quantidade já revelada, tendo em
vista o acréscimo não ser considerável.
 
Por fim, remeto o presente para apreciação e considerações necessárias.
 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 07/04/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/04/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682853 e o código CRC 72CDB843.
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção 

de material gráfico para as Eleições de 2020. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 

eleições de 2020. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR LOTE, 

seguindo o modelo de contratações levada a termo em exercícios anteriores, no sentido 

de reunir os itens semelhantes para garantir atratividade comercial, uniformidade de 

execução e racionalidade à gestão contratual. 

 

Seria difícil acompanhar a elaboração de cada um dos itens por fornecedores diferentes. 

É só relembrar as inúmeras dificuldades de execução já enfrentadas nas contratações 

anteriores e multiplicar pelo número de itens (essas dificuldades foram de natureza 

diversa, desde a falta de planejamento do fornecedor ao desinteresse em fornecer o 

material por questões econômicas, já considerando a entrega por lote). 

 

4.MODO DE EXECUÇÃO 

 

4.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 1 semana, após envio da arte pela 

gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será submetido à Unidade 

Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada 

terá o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos formulários e demais itens de 

modelos constantes deste Termo de Referência destinados ao 1º Turno de Votação. O 

prazo para entrega não poderá ser excedido, sob pena de prejudicar o cronograma de 

distribuição do material aos cartórios eleitorais. 

 

4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para a Capital 
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(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, 

a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se que o 

prazo máximo de entrega do material será o de duas semanas antes da realização do 

segundo turno das eleições. 

 

4.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo 

com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em participar 

do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condições 

aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens licitados. 

 

4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material com 

as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento do modelo impresso para aprovação. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 

condições, modelos e prazos estipulados; 

 

5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e 

expressa anuência do Contratante; 

 

5.3. Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e 

qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes 

deste Termo. 

 

5.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o material 

que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de 

aproveitamento por parte da Administração; 

 

5.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação. 

5.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso 
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assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

5.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o 

acompanhamento do TRE-AL; 

 

5.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que anteceder o prazo 

da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte 

daquela; 

 

6.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora; 

 

6.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora, 

os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos e 

produtos; 

 

6.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer 

material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas 

exigidas neste ato convocatório; 
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7. ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

7.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado Almoxarifado do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, 

Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h 

às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

 

7.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de 

autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. Após este prazo, o 

fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do 

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o segundo turno, o 

material deverá ser entregue em até duas semanas antes da realização das eleições.  

 

7.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5 

(cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução 

contratual. 

 

7.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 

 

7.4.1. Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-

AL, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações 

constantes do pedido. 

 

7.4.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do 

Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

 

7.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, e 

distribuídos nas quantidades previstas neste Termo de Referência. 
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7.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 

qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no 

todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar 

o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais. 

 

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 

 

8.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada 

mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

8.2.2. Multa: 

  

8.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; 

que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias: 

 

a1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia;  

a2) 1,0%  (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;  
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a3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.  

 

8.2.2.2. Multa por inexecução contratual: 

 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso 

superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser 

aceito o material; 

 

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a 

administração não mais aceite o material; 

 

8.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com as 

demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicialmente. 

 

8.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

8.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços, 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

8.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza Luciana Wander de Oliveira Melo 

Escola Judiciária Eleitoral Seção de Almoxarifado 
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1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 
*Aditivo 

2º Turno 

(se houver) 

LOTE 1 1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos”, 

em papel offset 75 g/m² branco, no formato A4, 

impressão frente e verso na cor preta e em via 

única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 

 

883 1.804 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” 

“Continuação”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente e verso na cor 

preta e em via única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 883 1.804 

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS (0683002)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 59



 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 
 

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente na cor preta e em 

via única. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 25 - 10 

4 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm x 

6,9cm, impressos em 3 por página A4, papel AP 

75g/m² e impressão em preto e branco. 

3 folhas A4 por Seção 

Eleitoral, contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento para 

centenas. 

Folha 17.700 2.406 4.920 

5 Cartaz para Identificação das Seções Agregadas 

no Local de Votação em papel formato A3 (29,7 x 

42 cm), branco, de 75g, com impressão na frente 

e em preto. 

*O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo  

contingente de 10%. 

 

Folha 1.140 - 260 

LOTE 2 6 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o 

cargo de Prefeito, impressão frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 - 30 
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mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 100 

unidades cada. 

7 Cédulas de votação – Eleição Proporcional, 

impressão frente e verso na cor preta e tipo 

uniforme de letras e números, em papel opaco 

branco de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra: 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 10 

unidades cada. 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 - - 

8 Cédulas de votação paralela  – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, impressão 

frente e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 - 1.500 

 

9 

Cédulas de votação paralela – Eleição 

Proporcional, impressão frente e verso na cor 

preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 - - 
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LOTE 3  

10 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem + picote + grampos. 

Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Grampo + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via Branca ou 

Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, deixando 

a 2ª via fixa + grampo 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza) 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

1 bloco por local de votação 

com acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%. 

Bloco 1.140 - 260 

 

11 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente 

da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora 

de Justificativas - Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 

vias), em papel Autocopiativo, 56gr, sem 

numeração, com acabamento de blocagem + 

picote + grampos. 

1 bloco para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%. 

Bloco 6.490 

 

883 1.804 
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Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Grampo + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via Branca ou 

Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, deixando 

a 2ª via fixa + grampo 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza) 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

12 Senhas agrupadas em blocos de papel-jornal, 1 

via, com 50 folhas por bloco, no tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, grampeado 

e com picote. 

Obs.: os blocos serão acondicionados em pacotes 

de 50 unidades. 

1 bloco de senhas para cada 

seção eleitoral. 

Bloco 5.900 802 1.640 

LOTE 4  

13 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos 

documentos relativos à Mesa. Envelope Saco 

com Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, acondicionados 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

Unidade 6.490 883 1.804 
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em pacotes de 10 em 10. dezenas. 

 

14 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, de, no 

mínimo, 180 g/m², no tamanho de 15x10 cm, 

impressão frente, na cor preta, com fecho 

autocolante e acondicionados em pacotes de 10 

em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

 

Unidade 

 

6.490 

 

 

883 

 

1.804 

15 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, 

Envelope Saco com Fita Adesiva (autocolante), 

em material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 

x 28 cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 

 

883 1.804 

16 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de 

votação nas Eleições. Envelope Saco com Fita 

Adesiva (autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 26 x 36 cm, impressão 

frente, na cor preta, acondicionados em pacotes 

de 10 em 10. 

10% do total de Seções 

Eleitorais e considerando a 

divisão em dezenas. 

Unidade 590 - 170 
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LOTE 5 17 Bottons de identificação dos cargos dos 

componentes das mesas receptoras de votos, em 

papel adesivo com brilho e autocolante, de acordo 

com o modelo do Anexo I, contendo, cada cartela, 

a identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º 

MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens deverão ser 

confeccionados em cartelas, contendo em cada 

uma 4 bottons. Serão entregues em pacotes de 

50 unidades (cartelas). 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 6.490 883 1.804 

18 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. Impressão na 

frente (tipo paisagem), em preto, papel offset 

branco 120 g/m², Impressão offset, entregues em 

pacotes de 10 unidades cada, com identificação 

externa da Zona Eleitoral. O letreiro deverá 

conter o número da Zona Eleitoral e espaço para 

inscrição do número da Seção Eleitoral, de acordo 

com modelo do Anexo 20 e nos quantitativos da 

Tabela constante no Anexo 20.1. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 

10 unidades por pacote. 

Unidade 6.490 

 

883 1.804 

19 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), 

com brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO 

DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no tamanho 12 cm 

(A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do tipo 

leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão 

digital em alta resolução. 

50 por Zona Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

10%, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 25 

unidades cada. 

Unidade 2.310 - - 
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O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

20 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) 

com dizeres: “CREDENCIAL N.º ____ – 

TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 

6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), 

fabricado em policromia, do tipo leitoso, da cor 

branca, de vinil, com impressão digital em alta 

resolução. 

O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

150 por Zona Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

10%. 

Unidade 6.930 - - 

 

 

LOTE 6 

 

21 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no formato A3 

(formato: 29,7 x 42 cm), Cores  4/0, no papel: 

Couché fosco 115 g/m2 e Impressão offset. 

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 25 - 10 

22 Diplomas em papel couché fosco de 230 g, 

padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em pacotes de 

10 unidades cada. 

Considerando a soma dos 

cargos eleitos, acrescidos dos 

suplentes.  

 

Unidade 5.500 - - 
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* Tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à redução (agrupamento) de Seções Eleitorais em todo o País, 

deixando-as com, no mínimo, 425 Eleitores, os itens constantes na coluna “Aditivos”,  só serão considerados caso o referido 

agrupamento não seja realizado a tempo. 

 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAL GRÁFICO – ANEXOS 

 

8. RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

ANEXO DESCRIÇÃO 

1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 

4 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 

5 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 

6 Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 

7 Cartaz para Identificação das Seções Agregadas 

8 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

9 Cédulas de votação – Eleição Proporcional.  

10 Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito. 

11 Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional.  

12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação. 

13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa 

Receptora de Justificativas. 

14 Senhas. 

15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa. 

16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação. 

17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 

18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições. 
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19 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 

20 Letreiro “Zona Seção. 

20.1 Quantitativos por Zona Eleitoral 

21 Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 

22 Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO 

DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974.. 

23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos. 

24 Diplomas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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ANEXO 1 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 
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ANEXO 2 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 
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ANEXO 3 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 
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ANEXO 4 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 
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ANEXO 5 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 
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ANEXO 6 

Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 
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ANEXO 7 

Cartaz para Identificação das Seções Agregadas 
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ANEXO 8 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 
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ANEXO 9 

Cédulas de votação – Eleição Proporcional 
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ANEXO 10 

Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 
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ANEXO 11 

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional 
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ANEXO 12 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXOS (0683007)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 81



 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 
 

ANEXO 13 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas 
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ANEXO 14 

Senhas 
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ANEXO 15 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa 
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ANEXO 16 

Envelope para Remessa de Memória de Resultado de Votação 
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ANEXO 17 

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida 
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ANEXO 18 

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições 
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ANEXO 19 

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 
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ANEXO 20 

Letreiro “Zona Seção 
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ANEXO 20.1 

Quantitativos por Zona Eleitoral 
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ANEXO 21 

Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL 
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ANEXO 22 

Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974 
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ANEXO 23 

Cartaz Mesa Justificativa de Votos 
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ANEXO 24 

Diplomas 
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Fwd: Material gráfico - eleições
Mônica Maciel Braga de Souza <monicasouza@tre-al.jus.br> 31 de março de 2020 15:59
Para: MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA <monicambsouza@gmail.com>

 
 

         Mônica Maciel
  Secretária da EJE/AL
(82) 2122-7760 / (82) 2122-7793
  monicasouza@tre-al.jus.br
 
 
 

From: "José Sali Soares" <josesoares@tre-al.jus.br>
To: "Mônica Maciel Braga de Souza" <monicasouza@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 13 Mar 2020 07:58:54 -0300
Subject: Material gráfico - eleições
 
Prezada Mônica,

Seguem algumas considerações sobre o material gráfico:
 
Sugestão para excluir o nome do município na placa de identificação da seção, deixando o
máximo possível de espaço para preenchimento, principalmente se a distribuição dos eleitores
nos locais de votação for realizada em ordem alfabética.
 
O envelope para formulários de justificativa poderia ser menor (28x20cm). Nesse envelope
também pode ser colocado o "Boletim de Identificação dos Mesários" emitido pela urna
eletrônica.
 
Avaliar a quantidade de formulários para identificação do eleitor com deficiência ou mobilidade
reduzida, uma vez que já foram usados em eleições anteriores e houve sobras. Deve-se
considerar que no caso do eleitor já ter preenchido esse formulário antes, não é necessário
fazê-lo novamente.
 
Sobre as cédulas de votação, não houve utilização nas eleições 2016 (prefeito e vereador),
então todo o material confeccionado naquele ano, deve estar em condições de uso (não tenho
como informar se permanecem nos cartórios ou foram devolvidas ao almoxarifado).
 
Quanto aos recibos de materiais, na Resolução 23611, consta o seguinte: 
XVI - remeter à junta eleitoral, mediante recibo em 2 (duas) vias, com a indicação da hora de
entrega, 2 (duas) vias do boletim de urna, o relatório Zerésima, o boletim de justificativa, o
boletim de identificação dos mesários, os requerimentos de justificativa eleitoral, os formulários
de identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, o Caderno de Votação e a
Ata da Mesa Receptora, bem como os demais materiais sob sua responsabilidade, entregues
para funcionamento da seção;
 
A dificuldade que vejo aqui seria adequar um modelo único de recibo que atendesse todas as
necessidades (material da seção que o presidente recebe pela manhã; documentos que devem
ser remetidos à junta apuradora; materiais que são devolvidos ao cartório).
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Por outro lado, quanto mais recibos a serem preenchidos, maior a chance de voltarem em
branco, pois os mesários não querem perder mais tempo após o encerramento da votação.
 
Na eleição passada, foi impresso aquele modelo com a relação de materiais. Não sei como
outros cartórios avaliaram o seu uso, se deve ser mantido ou não. Como falei, fazemos a
avaliação das eleições mas não recebemos retorno (por exemplo, se determinada sugestão foi
analisada e se pode ou não ser acatada). 
 
Nessa parte de material gráfico, entendo que o ideal seria a criação de um grupo ou comissão
para reavaliação dos modelos, com participação de servidores de zonas com características
distintas, logo após o término do período eleitoral. Fica até difícil para o gestor do contrato
apresentar propostas de modificações sem ter como ouvir opiniões das pessoas que executam
as atividades nos vários cartórios. Sem falar que a eliminação de alguns itens, como a cola
para lacrar os envelopes terá reflexo na aquisição desse material (redução), por isso a
importância do envolvimento também de outras unidades, como o almoxarifado, por exemplo). 
 
Sobre as sacolas para transporte do material das seções, seria interessante verificar a
possibilidade de adquirir envelopes reutilizáveis (tipo malotes - fotos anexas), uma vez que as
pastas encaminhadas não se mostraram adequadas (dificuldade para transporte, possibilidade
de perda de itens menores como canetas e senhas). No entanto, creio que seria necessário
uma avaliação criteriosa em relação ao custo/benefício para definição quanto à aquisição
desse material.
 
Se necessário, estou à disposição para outros esclarecimentos.
 
Att.
 
José Sali Soares
47ª ZE
 
 

2 anexos

malote_documentos.jpg
131K

malote_documentos-personalizado.jpg
13K
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Fwd: Material gráfico - eleições
Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 6 de abril de 2020 19:12
Para: Mônica Maciel Braga de Souza <monicasouza@tre-al.jus.br>

Boa noite, Sali!

Li suas sugestões no e-mail anterior e lhe informo o seguinte:

1 - Excluí o nome do município na placa de identificação da Seção, deixando o máximo de espaço
para o preenchimento pelos cartórios;

2 -  Realizei a alteração do tamanho do envelope para formulários de justificativa, deixando 28x20
cm, contudo, colocarei a sugestão no Processo de que também sejam colocados os "Boletins de
Identificação dos Mesários" emitidos pela urna eletrônica.
 
3 - A questão de avaliar a quantidade de formulários para identificação do eleitor com deficiência
ou mobilidade reduzida, colocarei também nas sugestões, ok? Porque acho que isso não cabe a
mim como gestora.
 
4 - Sobre as cédulas de votação, fiz consulta à Seção de Almoxarifado que me respondeu
informando não haver nenhuma sobra de material das eleições passadas.

5 - Quanto aos recibos de materiais, como estamos atrasados para o início dos procedimentos de
licitação, deixarei apenas os dois pedidos que já constam no termo de referência e deixaremos
para discutir esse problema nas próximas eleições, ok? Inclusive colocarei a sua sugestão da
criação de um grupo ou comissão para reavaliação dos modelos, com a participação de servidores
de zonas com características distintas, logo após o término do período eleitoral.

6 - Quanto às sacolas que você citou para transporte do material das seções, acredito que seja
pedido pelo almoxarifado, já que não consta nos termos de referência anteriores.

Um abraço!!!

Mônica Maciel
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Mônica Maciel

Livre de vírus. www.avast.com.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2020.
Considerando o Despacho EJE 0682996, da Sra.

Gestora da Contratação de Serviços de Impressão e Confecção
de Material Gráfico para as Eleições de 2020, mais os
eventos 0682996, 0683002, 0683007 e 0683015, faço
encaminhar estes autos à Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, para manifestação. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/04/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0683265 e o código CRC 0911DF9B.

0001755-57.2020.6.02.8000 0683265v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.
À EJE.
 
Senhora Secretária,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho EJE 0682853, que faz menção ao Termo de
Referência atualizado, relativo à contratação de serviços de
impressão e confecção de material gráfico para as Eleições de
2020. Ressalto que após conferência das informações ali
contidas, foi identificado no Termo de Referência - ANEXOS
(0683007), a ausência de imagens referentes aos anexos 5, 7,
10, 11 e 20.1, solicito neste sentido, a possível realização de
uma revisão dos referidos dados.  

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2020, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684172 e o código CRC 16CA1AB4.

0001755-57.2020.6.02.8000 0684172v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
 
Avaliados os termos da manifestação do Senhor

Secretário de Administração (0684172), consigno que esta
Assessoria registrará pronunciamento em momento posterior aos
esclarecimentos que foram solicitados à Escola Judiciária Eleitoral.

 

 

VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA
Assessora Especial da Presidência

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Especial, em 14/04/2020, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684591 e o código CRC 46F8824F.

0001755-57.2020.6.02.8000 0684591v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Nos mesmos termos da AEP, registro que a STI

emitirá pronunciamento após os esclarecimentos da Escola
Judiciária Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/04/2020, às 15:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684960 e o código CRC 0E3CC439.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
 
 
No aguardo das adequações da EJE, nos termos

propostos pelo Secretário de Administração. 
 
Ney Willer S. S. da Palma
Membro da CPPE

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 14/04/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685026 e o código CRC 60E0AC21.

0001755-57.2020.6.02.8000 0685026v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Aguardo os esclarecimentos da Gestora para posterior

manifestação.

Documento assinado eletronicamente por HOMERO MALTA FEITOSA FILHO,
Assessor-Chefe, em 14/04/2020, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685039 e o código CRC 4229E655.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
 
Em consonância à manifestação da Senhora Assessora

Especial da Presidência (0684591), consigno que esta subscritora
aguardará os esclarecimentos da Escola Judiciária Eleitoral.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 14/04/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685062 e o código CRC 4F8B4955.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Cls. 
Aguardo esclarecimento da gestora contatual.

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 14/04/2020, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685161 e o código CRC CBFF8FB0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Aguardo o posicionamento da gestora contratual

para posterior manifestação.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 14/04/2020, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Secretário e Membros da Comissão,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0684172), retorno
os autos a essa Secretaria, após a inserção das imagens referentes
aos anexos 5, 7, 10, 11 e 20.1 na nova versão do Termo de Referência
do Material Gráfico (0686774), ausentes no termo anterior, ao tempo
em que questiono aos Membros desta Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições acerca de onde coletar, quando do envio
das artes às empresas vencedoras da licitação, os arquivos
pertinentes aos Anexos: (1 a 6), (8 a 11) e 23, tendo em vista
as imagens desses anexos não corresponderem aos arquivos
originais.
 
Ressalto que realizei pesquisas nos sites deste Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (www.tre-al.jus.br) e do Tribunal Superior
Eleitoral (www.tse.jus.br) e não retornei com resultados.
 
Vale salientar, conforme havia apontado no último parágrafo do
Memorando 173 (0664141), que foram renovados os modelos
dos Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas
receptoras de votos (Anexo 19) e Diplomas (Anexo 24), bem
como inserido o modelo de Cartaz para Identificação das Seções
Agregadas (Anexo 7), todos, para análise dessa comissão. 
 
Por fim, acrescento, ainda, caso os modelos inseridos no Termo de
Referência supracitado não sejam aprovados pela comissão, as
opções dos modelos (0686785) e (0686787), referentes aos Bottons
de Mesários e Diplomas dos Candidatos para escolha e
posterior substituição.
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Atenciosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 16/04/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/04/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 18/04/2020, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686718 e o código CRC 564A0561.
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TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAL GRÁFICO – ANEXOS 

 

8. RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

ANEXO DESCRIÇÃO 

1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 

4 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 

5 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 

6 Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 

7 Cartaz para Identificação das Seções Agregadas 

8 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

9 Cédulas de votação – Eleição Proporcional.  

10 Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito – 1º e 2º 

Turnos. 

11 Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional.  

12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação. 

13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa 

Receptora de Justificativas. 

14 Senhas. 

15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa. 

16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação. 

17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 

18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições. 
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19 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 

20 Letreiro “Zona Seção. 

20.1 Quantitativos por Zona Eleitoral 

21 Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 

22 Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO 

DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974.. 

23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos. 

24 Diplomas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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ANEXO 1 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 
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ANEXO 2 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 
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ANEXO 3 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 
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ANEXO 4 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 
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ANEXO 5 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 
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ANEXO 6 

Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 
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ANEXO 7 

Cartaz para Identificação das Seções Agregadas 
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ANEXO 8 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 
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ANEXO 9 

Cédulas de votação – Eleição Proporcional 
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ANEXO 10 

Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

1º e 2º Turnos 
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ANEXO 11 

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional 
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ANEXO 12 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação 
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ANEXO 13 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas 
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ANEXO 14 

Senhas 
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ANEXO 15 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa 
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ANEXO 16 

Envelope para Remessa de Memória de Resultado de Votação 
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ANEXO 17 

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida 
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ANEXO 18 

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições 
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ANEXO 19 

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 
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ANEXO 20 

Letreiro “Zona Seção 
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ANEXO 20.1 

Quantitativos por Zona Eleitoral 
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ANEXO 21 

Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL 
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ANEXO 22 

Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974 
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ANEXO 23 

Cartaz Mesa Justificativa de Votos 
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ANEXO 24 

Diplomas 
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DIPLOMA

José  Pedro de Paulo dos Santos da Sillva

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Fulano de Tal 

Presidente da Junta Eleitoral

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

O Presidente da Junta Eleitoral da primeira Zona - Maceió, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código

Eleitoral  ( Lei nº 4.737, de 15  de  julho  de  1965),  tendo  em  vista  a  proclamação  do  resultado  das  Eleições  de  4  de  outubro de  

2020  no  Município  de  Maceió,  expede  o  presente  DIPLOMA  DE  PREFEITO  (A)  para  

por  ter  obtido,  sob  a  l egenda  XXXXX,  1.234.567  (um  milhão,  duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  sete)  

votos,   conforme A ta  Geral  das  Eleições.

§ 2° O diploma emitido 
deverá apresentar código 
de autenticidade gerado 
pelo CAND após o registro 
da diplomação. 
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

§ 2° O diploma emitido 
deverá apresentar código 
de autenticidade gerado 
pelo CAND após o registro 
da diplomação. 

José  Pedro de Paulo dos Santos da Sillva

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Fulano de Tal 

Presidente da Junta Eleitoral

O Presidente da Junta Eleitoral da primeira Zona - Maceió, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código

Eleitoral  ( Lei nº 4.737, de 15  de  julho  de  1965),  tendo  em  vista  a  proclamação  do  resultado  das  Eleições  de  

4  de  outubro de  2020  no  Município  de  Maceió,  expede  o  presente  DIPLOMA  DE  PREFEITO  (A)  para  

por  ter  obtido,  sob  a  l egenda  XXXXX,  1.234.567  (um  milhão,  duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  

sessenta  e  sete)  votos,   conforme A ta  Geral  das  Eleições.

DIPLOMA

Modelo identificado para a 1ª Zona EleitoralModelo MODELOS DE DIPLOMAS (0686787)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 140



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL

DIPLOMA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Fulano de Tal 

Presidente da Junta Eleitoral

José  Pedro de Paulo dos Santos da Sillva Oliveira

O Presidente da Junta Eleitoral da primeira Zona - Maceió, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código

Eleitoral  ( Lei nº 4.737, de 15  de  julho  de  1965),  tendo  em  vista  a  proclamação  do  resultado  das  Eleições  de  4  de  outubro de  2020  no  

Município  de  Maceió,  expede  o  presente  DIPLOMA  DE  PREFEITO  (A)  para  

por  ter  obtido,  sob  a  l egenda  XXXXX,  1.234.567  (um  milhão,  duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  sete)  votos,   

conforme A ta  Geral  das  Eleições.

§ 2° O diploma emitido 
deverá apresentar código 
de autenticidade gerado 
pelo CAND após o registro 
da diplomação. 
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL

DIPLOMA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

José  Pedro de Paulo dos Santos da Sillva

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Fulano de Tal 

Presidente da Junta Eleitoral

O Presidente da Junta Eleitoral da primeira Zona - Maceió, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código

Eleitoral  ( Lei nº 4.737, de 15  de  julho  de  1965),  tendo  em  vista  a  proclamação  do  resultado  das  Eleições  de  4  de  outubro de  2020  no  

Município  de  Maceió,  expede  o  presente  DIPLOMA  DE  PREFEITO  (A)  para  

por  ter  obtido,  sob  a  l egenda  XXXXX,  1.234.567  (um  milhão,  duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  sete)  votos,   

conforme A ta  Geral  das  Eleições.

§ 2° O diploma emitido 
deverá apresentar código 
de autenticidade gerado 
pelo CAND após o registro 
da diplomação. 

Modelo identificado para a 1ª Zona Eleitoral
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DIPLOMA

José  Pedro de Paulo dos Santos da Sillva

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Fulano de Tal 

Presidente da Junta Eleitoral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

O Presidente da Junta Eleitoral da primeira Zona - Maceió, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código

Eleitoral  ( Lei nº 4.737, de 15  de  julho  de  1965),  tendo  em  vista  a  proclamação  do  resultado  das  Eleições  de  4  

de  outubro de  2020  no  Município  de  Maceió,  expede  o  presente  DIPLOMA  DE  PREFEITO  (A)  para  

por  ter  obtido,  sob  a  l egenda  XXXXX,  1.234.567  (um  milhão,  duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  

sessenta  e  sete)  votos,   conforme A ta  Geral  das  Eleições.

§ 2° O diploma emitido 
deverá apresentar código 
de autenticidade gerado 
pelo CAND após o registro 
da diplomação. 
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§ 2° O diploma emitido 
deverá apresentar código 
de autenticidade gerado 
pelo CAND após o registro 
da diplomação. 

DIPLOMA

José  Pedro de Paulo dos Santos da Sillva

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Fulano de Tal 

Presidente da Junta Eleitoral

O Presidente da Junta Eleitoral da primeira Zona - Maceió, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código

Eleitoral  ( Lei nº 4.737, de 15  de  julho  de  1965),  tendo  em  vista  a  proclamação  do  resultado  das  Eleições  de  4  de  outubro de  

2020  no  Município  de  Maceió,  expede  o  presente  DIPLOMA  DE  PREFEITO  (A)  para  

por  ter  obtido,  sob  a  l egenda  XXXXX,  1.234.567  (um  milhão,  duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  sete)  

votos,   conforme A ta  Geral  das  Eleições.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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§ 2° O diploma emitido 
deverá apresentar código 
de autenticidade gerado 
pelo CAND após o registro 
da diplomação. 

DIPLOMA

José  Pedro de Paulo dos Santos da Sillva

Maceió, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Fulano de Tal 

Presidente da Junta Eleitoral

O Presidente da Junta Eleitoral da primeira Zona - Maceió, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código

Eleitoral  ( Lei nº 4.737, de 15  de  julho  de  1965),  tendo  em  vista  a  proclamação  do  resultado  das  Eleições  de  4  de  outubro de  

2020  no  Município  de  Maceió,  expede  o  presente  DIPLOMA  DE  PREFEITO  (A)  para  

por  ter  obtido,  sob  a  l egenda  XXXXX,  1.234.567  (um  milhão,  duzentos  e  trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  sete)  

votos,   conforme A ta  Geral  das  Eleições.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Considerando o Despacho EJE 0686718, da Sra.

Gestora da Contratação de Serviços de Impressão e Confecção
de Material Gráfico para as Eleições de 2020, e tendo em vista
a juntada da nova versão do Termo de Referência do Material
Gráfico (0686774), mais os anexos 0686785 e 0686787,
determino o encaminhamento do feito à Comissão Permanente
de Planejamento de Eleições, para manifestação. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2020, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686821 e o código CRC 81CA4C71.

0001755-57.2020.6.02.8000 0686821v1
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1

Nome do fiscal

Nome do fiscal

Nome do fiscal

Nome do fiscal

Sigla

Sigla

Sigla

Sigla

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

2

4

6

8

UF Município

Ao(s)               dia(s) do mês de                                                         de                         , reuniu-se a mesa receptora da(s) seção(ões) 
eleitoral(is) acima identificada(s).

Zona eleitoral Seção(ões)

MEMBROS DA MESA*
Presidente

1º mesário

2º mesário

1º secretário

Número do título de eleitor

Número do título de eleitor

Número do título de eleitor

Número do título de eleitor

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

1

2

3

4

IDENTIFICAÇÃO DOS FISCAIS DOS PARTIDOS E DAS COLIGAÇÕES*
Nome do fiscal

Nome do fiscal

Nome do fiscal

Nome do fiscal

Sigla

Sigla 

Sigla

Sigla

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

1

3

5

7

Rubrica do presidente da mesa

ATA DA MESA RECEPTORA
Horário de início dos trabalhos

*Se o número de fiscais for maior que oito, as anotações excedentes devem ser registradas no REGISTRO DE OCORRêNCIAS.

*Em caso de substituição de mesário, as anotações excedentes devem ser registradas no REGISTRO DE OCORRêNCIAS.

Sempre identificar os envolvidos nas ocorrências com nome completo e documento de identificação.

OCORRêNCIAS E PROVIDêNCIAS QUE DEVEM SER REGISTRADAS NO VERSO DESTA ATA

1. Votação ou justificativa

1.1 Atraso no início ou no encerramento da votação ou justificativa, motivo 
e providências adotadas. 

2. Eleitor

2.1 Motivo pelo qual o eleitor não conseguiu votar.
2.2 Protestos e impugnações apresentadas por eleitor e providências 

adotadas.
2.3 Voto de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida com 

acompanhamento de terceiros (identificar o acompanhante).
2.4 Assinatura ou digital do eleitor em local indevido.
2.5 Registro do ano de nascimento de eleitor com biometria não 

reconhecida.

3. Mesário 

3.1 Atraso de mesário. 
3.2 Ausência antecipada de mesário. 
3.3 Substituição de mesário.

4. Fiscal

4.1 Questionamentos de fiscais sobre a identidade do eleitor e 
providências adotadas.

4.2 Protestos e impugnações apresentadas por fiscal e providências 
adotadas.

5. Urna eletrônica 

5.1 Correção de data ou hora da urna eletrônica antes do início da votação 
(Sistema de Ajuste de Data e Hora – ADH). 

5.2  Interrupção da votação ou da justificativa por falha no equipamento, ou 
outro motivo, e qual a providência adotada.

5.3 Troca da urna ou da mídia de votação (procedimentos de 
contingência). 

5.4 Falha na impressão da zerésima ou dos boletins de urna, motivo e  
providência adotada.

6. Urna de lona

6.1 Utilização de urna de lona (votação por cédulas), motivo e providência 
adotada.

6.2 Somente votação por cédulas.
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2

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

AssinaturaNome do presidente da mesa Data Horário de término dos trabalhos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS (INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NA PÁGINA ANTERIOR)

1

17

9

25

5

21

13

29

3

19

11

27

7

23

15

2

18

10

26

6

22

14

4

20

12

28

8

24

16

Nesta ata houve rasuras ou emendas? Não Sim Linhas:
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3

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

ATA DA MESA RECEPTORA – REGISTRO DE OCORRÊNCIAS (continuação da página 2)

45

37

53

33

49

41

57

31

47

39

55

35

51

43

30

46

38

54

34

50

42

32

48

40

56

36

52

44

Nesta ata houve rasuras ou emendas? Não Sim Linhas:

AssinaturaNome do presidente da mesa Data Horário de término dos trabalhos

UF Município Zona eleitoral Seção(ões)
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4

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

ATA DA MESA RECEPTORA – REGISTRO DE OCORRÊNCIAS (continuação da página 3)

74

66

82

62

78

70

86

60

76

68

84

64

80

72

59

58

75

67

83

63

79

71

61

77

69

85

65

81

73

Nesta ata houve rasuras ou emendas? Não Sim Linhas:

AssinaturaNome do presidente da mesa Data Horário de término dos trabalhos
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JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

1ª
 D

O
B

R
A

JUSTIÇA
ELEITORAL

PARA PREFEITO

NOME OU NÚMERO DO CANDIDATO

Anexo CÉDULA_ELEITORAL_PREFEITO (0687557)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 151



JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

MESÁRIO

MESÁRIO

PRESIDENTE

1ª
 D

O
B

R
A

2ª
 D

O
B

R
A

Anexo CÉDULA_ELEITORAL_PREFEITO (0687557)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 152



JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

1ª
 D

O
B

R
A

JUSTIÇA
ELEITORAL

PARA VEREADOR

NOME OU NÚMERO DO CANDIDATO
OU

SIGLA OU NÚMERO DO PARTIDO

Anexo CÉDULA_ELEITORAL_VEREADOR (0687562)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 153



JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  

JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA ELEITORAL  JUSTIÇA

MESÁRIO

MESÁRIO

PRESIDENTE

1ª
 D

O
B

R
A

2ª
 D

O
B

R
A

Anexo CÉDULA_ELEITORAL_VEREADOR (0687562)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 154



Anexo FORMULÁRIO_ELEITOR_DEFICIÊNCIA (0687565)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 155



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0686821, observa-

se que foram promovidas as inserções das figuras referentes
aos anexos 5, 7, 10, 11 e 20.1 na nova versão do Termo de
Referência de Material Gráfico - Anexos (0686774), ao tempo
em que opino pela manutenção do modelo dos bottons de
Mesários (Anexo 19), dos  diplomas dos Candidatos (Anexo
24) e do cartaz para identificação das Seções Agregadas
(Anexo 7), constantes no referido Termo de Referência, para
utilização nas Eleições 2020.

Em relação ao envio das artes às empresas
vencedoras da licitação, foram anexados aos autos os
seguintes arquivos do Termo de Referência - Anexos: Anexos
1 e 2 (0687554), Anexos 3 e 4 (0687556), Anexo 6 (0687565),
Anexo 8 (0687557) e Anexo 9 (0687562), que podem ser
obtidos no repositório disponível no
link: http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/tribunais_regionais/repositorio.html.

No que respeita ao anexo 5 (ata mesa receptora de
justificativa) e 23 (cartaz para mesa justificativa de votos),
deve se ter em conta que a dinâmica definida para as
próximas eleições exclui as mesas receptoras de justificativa.
Por outro lado, os Anexos 10 e 11 (cédulas para votação
paralela), são de confecção interna, o que nos inclina a
sugerir que a gestora consulte os responsáveis
pelas contratações anteriores do Órgão. 

Salvo melhor percepção, não consta do TR o
formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), se
necessário, a depender do estoque do Regional (art. 82, XI,
c/c art. 141, Parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.611/2019); a lista contendo o nome e o número dos
candidatos (art. 83 da Resolução TSE nº 23.611/2019), e o
cartaz de divulgação do conteúdo do art. 39-A da Lei nº
9.504/97, na forma prescrita no § 4º do citado dispositivo.

Quanto a este último item, cabe assinalar que a
Resolução TSE nº 23.611/2019 prevê que tal
conteúdo deverá constar do Manual do Mesário, porém o
dispositivo legal (§4º do art. 39-A da Lei nº 9.504/2017) reza
que " No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em
lugares visíveis nas partes interna e externa das seções
eleitorais." 
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Por fim, sugiro que os recibos de anexos 12 e 13
sejam revisados pelos gestores da contratação de transporte
de urnas e demais materiais de votação, que também poderão
verificar outras demandas de ordem gráfica dcorrentes dos
trabalhos de logística definidos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/04/2020, às 20:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687699 e o código CRC BF72845C.

0001755-57.2020.6.02.8000 0687699v1

Despacho GSAD 0687699         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 157



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2020.
Senhor Diretor,
 
Inicialmente, agradeço a colaboração do Sr. Secretário de
Administração no tocante a inclusão dos arquivos dos Anexos 1 e 2,
Anexos 3 e 4, Anexo 6, Anexo 8 e Anexo 9, alertando que na presente
data, tendo em vista a realização de teletrabalho, não tenho acesso
aos links relacionados às intranets do TSE e TRE/AL, razão pela qual
minha busca ficou restrita à "internet", nos sites do TSE e TRE/AL.
 
Quanto ao Anexo 5 (Formulário da Ata da Mesa Receptora de
Justificativas) e 23 (Cartaz para Mesa de Justificativa de Votos),
careço de maiores explicações, pois esta subscritora não está a par
da exclusão das mesas receptoras de justificativa para o próximo
pleito, ou seja, devo proceder à exclusão dos Anexos 5 e 23 do TR do
Material Gráfico para essas Eleições de 2020?
 
Quanto aos Anexos 10 e 11 (Cédulas para Votação Paralela), por
serem de confecção interna, solicito a essa Comissão a aprovação
dos modelos (0687880), produzido por esta subscritora, sabendo-se
que, inicialmente, quando da elaboração do referido Termo de
Referência, solicitei à gestão anterior os arquivos pertinentes ao
processo de material gráfico e fui informada que não mais exisitam,
sendo levada a reproduzí-los inteiramente.
 
Com relação ao formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral
(RJE), considerei, inicialmente, o disposto no Art. 139, III, da
Resolução TSE nº 23.611, de 19.12.2019, que noticia que
a responsabilidade da confecção desse impresso é do Tribunal
Superior Eleitoral, mas também em TR's de material gráfico usados
em eleições pretéritas e, ainda, na apresentação do termo de
referência a essa comissão na última reunião, não sendo considerada
a necessidade de inclusão desse item. Caso seja necessário esse
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acréscimo, solicito definição dessa comissão para a apresentação de
nova relação de material a ser contratado. Acrescento, por oportuno,
que o Almoxarifado informou que não possui nenhuma sobra de
material das últimas Eleições (e-mail, anexo 0687878).
 
Relativamente a lista contendo o nome e o número dos candidatos e o
cartaz de divulgação do conteúdo do art. 39-A da Lei nº
9.504/97, informo que, por sugestão do próprio Secretário de
Administração, foram contemplados no Processo SEI n° 0001765-
04.2020.6.02.8000, paralelo aos demais itens, tendo em vista serem
itens dependentes de apresentação de modelos posterior à
contratação, pelo qual foi sugerida a contratação de gráfica local,
objetivando o melhor acompanhamento devido ao curto intervalo
de tempo.
 
Por fim, solicito que esta subscritora seja comunicada do resultado
da revisão dos Anexos 12 e 13, bem como de outras demandas de
ordem gráfica para atualização do TR, sem olvidar as sugestões
contidas no e-mail do Chefe do Cartório da 47ª Zona eleitoral
(0683015).
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 20/04/2020, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687867 e o código CRC 7E00A9A7.

0001755-57.2020.6.02.8000 0687867v1
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De: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Para: "Mônica Maciel Braga de Souza" <monicasouza@tre-al.jus.br>
Data: 17/01/2020 08:34 PM
Assunto: Re: [almoxarifado] SOBRAS DE MATERIAL GRÁFICO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016

Prezada Secretária da EJE,
 
Informo que não temos sobras de material das últimas Eleições, no almoxarifado.
 
Att.
 
 
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
 

 

From: "Mônica Maciel Braga de Souza" <monicasouza@tre-al.jus.br>
To: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Cc: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 16 Jan 2020 14:31:27 -0300
Subject: [almoxarifado] SOBRAS DE MATERIAL GRÁFICO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016
 
Prezada Chefe do Almoxarifado,
 
Como gestoras do Processo de Contratação de Serviços de Impressão e Confecção de Material Gráfico para as
Eleições de 2020, solicito a Vossa Senhoria que seja realizado um levantamento de sobras de material gráfico de
eleições, nominando o tipo e a quantidade de cada um, com o objetivo de reutilizá-los, se possível, nas eleições
deste ano, repercutindo, assim, numa maior economia para os cofres públicos.
 
Atenciosamente.

 

         Mônica Maciel
  Secretária da EJE/AL
(82) 2122-7760 / (82) 2122-7793
  monicasouza@tre-al.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CÉDULA PARA VOTAÇÃO PARALELA

PARA PREFEITO

NOME OU NÚMERO DO CANDIDATO

FRENTE

VERSO

REPRESENTANTE DA COMISSÃO

. Confeccionar em papel opaco branco de 75g/m2.

. Dimensões: altura 84mm; largura 191 mm; largura após a dobra 84mm.

Impressão em preto e branco, frente e verso.

Responsável pelo Preenchimento:

Partido / Coligação / Entidade:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CÉDULA PARA VOTAÇÃO PARALELA

PARA VEREADOR

Responsável pelo Preenchimento:

Partido / Coligação / Entidade:

NOME OU NÚMERO DO CANDIDATO

FRENTE

VERSO

REPRESENTANTE DA COMISSÃO

. Confeccionar em papel opaco branco de 75g/m2.

. Dimensões: altura 84mm; largura 191 mm; largura após a dobra 84mm.

Impressão em preto e branco, frente e verso.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2020.
Em atenção ao Despacho EJE 0687867, observo

que, de fato, a Resolução TSE 23.611/2019, no art. 139, III,
sinaliza ser de responsabilidade do TSE a confecção do RJE,
sem prejuízo do disposto no Parágrafo único, do art. 141, da
mencionada Resolução. 

Quanto aos modelos de cédula de cotação paralela
(0687880), nada a acrescentar.

Por outro lado, considerando que o subscritor da
mensagem de evento 0683015, também é membro da CPPE,
entendo que as poderações deverão ser consideradas para
efeito de aprefeiçoamento dos referenciais da aquisição,
especialmente as questões relacionadas a itens que possam
ser reaproveitado, o que implica comparar se as eventuais
sobras correspondem aos modelos indicados na Resolução
TSE nº 23.611/2019. 

No respeita à revisão dos envelopes, a ideia de
reduzir os modelos é bem vinda, no entanto, a Resolução TSE
23.611/2019 fala em dois itens específicos (art. 82, VIII e XIII),
por outro lado, a sistemática dos trabalhos de distribuição e
recolhimento do material (objeto de outra contratação) deve-
se ser levada em conta, daí nossa sugestão de que os
respectivos gestores sejam ouvidos.

Por fim, a indicação de embalagem reutizável, tipo
malote, seria interessante, contudo, tal medida demandará
especial atenção dos cartórios, quanto ao recolhimento do
item.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687886 e o código CRC 1A8B4210.

0001755-57.2020.6.02.8000 0687886v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2020.

Considerando os Despachos GSAD 0687699 e 0688328, do Sr. Secretário da
Administração, e o Despacho EJE 0687867, da Sra. Gestora da Contratação de
Serviços de Impressão e Confecção de Material Gráfico para as Eleições de 2020,
reitero a solicitação veiculada no Despacho GDG 0686821, de manifestação à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/04/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687898 e o código CRC 7F61EDD4.

0001755-57.2020.6.02.8000 0687898v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Q-202 N AV.TEOTONIO SEGURADO, CONJ 1 LTS 1/2 CX. POSTAL 181 - Bairro PLANO DIRETOR NORTE - CEP 77006214 - Palmas - TO

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO
 
1.1. O presente Termo de Referencia tem por objeto a aquisição de pastas personalizadas para utilização pelas mesas receptoras de votos e
administradores de prédio nas Zonas Eleitorais do Estado do Tocantins, referente às Eleições Municipais de 2020, por meio de REGISTRO DE PREÇO,
conforme especificações e quantidades constantes no presente Termo.
 
2. JUSTIFICATIVA
 
2.1. A aquisição das pastas personalizadas visa atender às demandas dos cartórios eleitorais no desenvolvimento de suas atribuições, justificando-se
pelos seguintes motivos:
2.1.1. Pela durabilidade do material, podendo ser usada em vários pleitos eleitorais, sem necessidade de compra de sacos plásticos para cada pleito
realizado;
2.1.2. Melhoria da organização dos materiais das seções eleitorais, pois os materiais, principalmente no retorno das seções eleitorais, se dá de forma
desorganizada, vez que o saco plástico hoje utilizado, não ajuda na organização da guarda dos mesmos;
2.1.3. A organização adequada dos materiais facilitaria o trabalho da Junta Eleitoral, já que chegariam ao local de apuração devidamente
acondicionados em locais específicos para este fim e em compartimentos definidos.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

ITEM DESCRIÇÃO UD QTDE
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01 Pasta personalizada
Especificações:
Medindo 435mm X 320 X 100mm (largura x altura x lateral)
Tecido
Poliéster 600 plastificado com reforço interno em papelão 90, revestido com poliéster 600 preto. Laterais internas rebatíveis no mesmo
tecido da sacola (Poliéster 600 plastificado) - costuras laterais – na cor preta - de contorno com acabamento externo em cadarço de
polipropileno preto com 3mm de largura.
Cor
Preta
Laterais
1- Os quatro cantos da sacola deverão ter bordas arredondadas começando e terminando o arredondamento 20mm antes da medida
total de cada lado.
2- Acabamento com viés preto medindo 10mm de largura, contornando a sacola, sem emenda ou corte, começando no meio da parte
inferior, fechando com 20mm sobre a extremidade em que começou o viés – com costura reforçada (na cor preta) nesse local.
Fechamento da Sacola
Zíper preto de 6 mm em vislon ou tratorado, na cor preta, medindo aproximadamente 1035mm com abertura dos três lados,
centralizado entre a parte frontal e a traseira da sacola (a costura deste deverá ser iniciada na parte inferior da sacola) permitindo a
abertura total da sacola.
Visor para identificação
Medindo 185 mm x 133mm (largura x altura) em laminado plástico transparente com 0,30 mm de espessura, contornado por viés preto
medindo 15mm de largura nas 4 laterais, ficando o visor com a medida de 165mm x 113mm (largura x altura), com abertura na lateral
esquerda. Deverá estar centralizado na parte inferior da sacola, centralizado horizontal e verticalmente (entre a costura de reforço e a
aba inferior), na parte da frente da sacola.
Alça na cor preta
Em cadarço de polipropileno de 30mm de largura por 430mm de comprimento (quando aberta de ponta a ponta), na cor preta. Deverá
ser costurada na aba superior da sacola, centralizada, ficando um vão interno com 100mm de largura e 40mm de altura. As pontas que
serão costuradas na sacola deverão ter 100mm cada uma.
Reforço
Sobre o as pontas das alças da sacola – 10 cm abaixo da borda superior – deverá haver uma costura de reforço, na cor preta, tanto na
parte da frente como na parte traseira da sacola.
Impressão na aba
Na frente centralizado na parte superior da sacola (entre o visor de identificação externo e a alça), deverá estar impresso o brasão da
República, e sob ele impresso “Justiça Eleitoral” e abaixo deste “TRE-TO”, em fonte arial, na cor branca. Tamanho total do texto com
brasão: 14,50mm de largura X 12,50mm de altura.
Parte interna
Divisória fixada na parte frontal interna, sanfonada com 3 compartimentos de aproximadamente 30mm cada, com as seguintes
identificações impressas nas abas: “Caderno de Votação e Ata”, “Formulários de Justificativas e Outros”.
Na parte frontal do primeiro compartimento será fixado 3 porta-canetas.
Na parte de trás da pasta terá 1 bolso plástico dividido em 3 partes (com repouso e acabamento em gorburão). Medindo 170 mm x
130mm (largura x altura) em laminado plástico transparente com 0,30 mm de espessura, contornado por viés preto medindo 10mm de

Und 1.000
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largura nas 4 laterais, ficando o visor com a medida de 160mm x 120mm (largura x altura), com abertura na parte superior e terão as
seguintes identificações impressas: “Zerésima”, “Boletins de Urna” e “Boletim de Justificativa”, sucessivamente.

02

Pasta Personalizada Alça Longa
Especificações:
Medindo 500mm X 400X 100mm (largura x altura x lateral)
Tecido
Poliéster 600 plastificado com reforço interno em papelão 90, revestido com poliéster 600 preto. Laterais internas rebatíveis no mesmo
tecido da sacola (Poliéster 600 plastificado) - costuras laterais – na cor preta - de contorno com acabamento externo em cadarço de
polipropileno preto com 3mm de largura.
Cor
Verde bandeira
Laterais
1- Os quatro cantos da sacola deverão ter bordas arredondadas começando e terminando o arredondamento 20mm antes da medida
total de cada lado.
2- Acabamento com viés preto medindo 10mm de largura, contornando a sacola, sem emenda ou corte, começando no meio da parte
inferior, fechando com 20mm sobre a extremidade em que começou o viés – com costura reforçada (na cor preta) nesse local.
Fechamento da Sacola
Zíper preto de 6 mm em vislon ou tratorado na cor verde bandeira,  medindo aproximadamente 530mm fechando a sacola na parte
superior dos três compartimentos, centralizado entre a parte frontal e a traseira da sacola (a costura deste deverá ser iniciada  50 mm do
lado direito da sacola.
Visor para identificação
Medindo 185 mm x 133mm (largura x altura) em laminado plástico transparente com 0,30 mm de espessura, contornado por viés preto
medindo 15mm de largura nas 4 laterais, ficando o visor com a medida de 165mm x 113mm (largura x altura), com abertura na lateral
esquerda. Deverá estar centralizado na parte inferior da sacola, centralizado horizontal e verticalmente (entre a costura de reforço e a
aba inferior), na parte da frente da sacola.
Alça da sacola
Alça tiracolo fixa com regulagem na cor preta. Em cadarço de polipropileno de 40mm de largura por 1500mm de comprimento
(quando aberta de ponta a ponta). As pontas que serão costuradas na sacola deverão ter no mínimo 50mm cada uma.
Reforço
Sobre o as pontas das alças da sacola deverá haver uma costura de reforço, na cor preta, em ambos os lados.
Impressão na aba
Na frente centralizado na parte superior da sacola (entre o visor de identificação externo e a alça), deverá estar impresso o brasão da
República, e sob ele impresso “Justiça Eleitoral” e abaixo deste “TRE-TO”, em fonte arial, na cor branca. Tamanho total do texto com
brasão: 14,50mm de largura X 12,50mm de altura.
Parte interna
Divisória fixada na parte frontal interna, sanfonada com 3 compartimentos (com vão de  aproximadamente 30mm cada), com as
seguintes identificações impressas nas abas: “Atas”, “Formulários” e “Diversos”, sucessivamente.
Na parte frontal do primeiro compartimento será fixado 3 porta-canetas.

Und 300

 
4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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4.1. O prazo para entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou de sua transmissão via e-mail,
juntamente com a requisição de fornecimento.
4.2. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Patrimônio e Almoxarifado, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 03, Lote 32, Plano Diretor
Sul, CEP: 77.020-172, Palmas – TO. .
 
  
5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
 
5.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1.1. Fornecer os materiais no prazo e demais condições estipuladas neste termo, no Edital da Licitação e na proposta;
5.1.2. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;
5.1.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da
comunicação efetivada pelo setor competente do TRE;
5.1.4.  Estando em mora a contratada, o prazo para substituição do(s) produto(s), de que trata a alínea anterior, não interromperá a multa por atraso
prevista no edital;
5.1.5. Em caso de substituição de produto, conforme previsto na alínea “c”, correrão por conta da licitante vencedora as despesas decorrentes da
devolução e nova entrega do produto;
5.1.6.  Cumprir, durante a vigência do registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório.

 

5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
 

5.2.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades.
5.2.2. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente atestada por servidor da Seção de Patrimônio e Almoxarifado (SPA) e da Comissão de
Levantamento de Materiais e Elaboração de Termo de Referência (Portaria No 561/2019 - PRES/DG)
 
 
6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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6.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e
nas estipuladas pelo Edital.
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
 
7.1. Poderá o TRE-TO solicitar amostra das pastas como requisito de aceitação dos materiais.
7.2. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado em cada item, nos termos da legislação em vigor;
7.3. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto contratual correrão a expensas da(s)
Contratada(s).
7.1. Para todos os efeitos prevalecerão às especificações constantes neste Termo, sobre aquelas descritas nos códigos do sistema operacionalizado
(SIASG).
 
 

Palmas – TO, 20 de novembro de 2019.
 
 
Comissão de Levantamento de Materiais e Elaboração de Termo de Referência

Portaria No 561/2019 - PRES/DG (evento 1141674)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em complemento ao nosso Despacho

GSAD 0688324, apresento o modelo usado pelo TRE-TO para
embalagem e transporte do material de votação
(doc. 0688324).

Eles usam dois tipos de pastas: uma para mesário e
uma para coordenador de local de votação, conforme
especificado no TR anexado.

Caso o modelo seja acolhido por este Tribunal,
sugiro que a proposição seja veiculada em autos apartados.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688328 e o código CRC 34C51CCC.

0001755-57.2020.6.02.8000 0688328v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
Avenida Mendonça Junior, 1502 - Bairro Centro - CEP 68900-914 - Macapá - AP

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados nos procedimentos eleitorais (Eleições 2020), conforme descrição constante deste do ANEXO I.
2. DA JUSTIFICATIVA
Justifica-se a contratação do objeto em virtude da preparação e realização das Eleições 2020, a fim de fazer face às necessidades deste Regional e das Zonas Eleitorais nesse período.
3. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES
3.1. A Empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por órgão(s) da Administração Pública ou entidade(s) privada(s), pertinente(s) e compatível(is) com os produtos a serem adquiridos.
4. DA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/QUANTITATIVO
4.1. Os materiais, as quantidades estimadas e os preços máximos unitários, que poderão ser adquiridos pelo Tribunal Regional do Amapá, são os descritos no ANEXO I
4.2. Na hipótese de discordância nas especificações deste objeto entre o Banco de preços e do presente Termo de Referência, prevalecerão as constantes deste.

4.3 A hipótese autorizativa para uso de Pregão Eletrônico é o fato de o material enquadra-se no conceito de bens de natureza comum, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado.

4.4. O Tipo e licitação será menor preço por item e por lote. A necessidade de parcelamento do objeto em itens se mostra ainda mais relevante nas licitações voltadas ao registro de preços, já que tal sistema comumente é adotado naquelas situações em que a Administração Pública, apesar de presumir a utilização de um bem e/ou serviço, não tem como estipular, de antemão, o momento
e/ou a quantidade exata de sua aquisição, sendo correto então, até mesmo em vista da finalidade e da operacionalidade do SRP, que seja registrado o custo unitário de cada um dos itens pretendidos, de modo a viabilizar, durante o período de vigência da ata, aquisições isoladas dos produtos/serviços que efetivamente a Administração necessita, sem precisar contratar o lote como um todo,
podendo ainda os adquirir por valores unitários realmente vantajosos.

4.4 . Sugere-se o uso do Sistema de Registro de Preço – SRP, opção mais adequada, considerando que os materiais serão solicitados de forma frequente e parcelada, hipótese prevista no Art. 2º do Decreto n°7.892, de 2013, além de não ser possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração.

4.5.  O material deste procedimento está previsto no plano de compras de 2019, bem como está previsto na proposta orçamentária de 2020.  Informo ainda que está alinhado com o Planejamento Estratégico deste Tribunal.    

4.6. Propõe-se a realização da licitação por lote, como discriminado na planilha, pois os materiais objetos deste termo podem ser agrupados vez que guardam similaridades em suas características, o que possibilita o fornecimento por empresas do mesmo ramo de atividade. Outro fator muito importante a se considerar,  é a questão de a licitação por itens isolados ter grande probabilidade de
gerar elevado número de Atas de Registro de Preços; onerando o trabalho desta administração, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos (que já é reduzido) e financeiro, pois quanto a este último, somente citando a despesa com publicação na imprensa oficial para dar publicidade a compra já gera elevado custo; sem falar de dificuldade de controle de inúmeras atas que não se
restringem apenas a material de expediente, além de pôr em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Nesta Corte é comum haver instrumentos contratuais vigentes contemplando apenas um item licitado, gerando custos administrativos elevados como já mencionado, tais como publicações oficiais,
materiais de expediente, tempo de serviço. Portanto, entendemos que o grande diferencial de licitação por lote é o seu processamento, que assegura economia processual à Administração, já que agrupa diversas contratações em um único procedimento com consequente economia no aspecto financeiro, administrativo e processual.

5. DO VALOR ESTIMADO:
A presente despesa está estimada em R$ 148.096,58 (Cento e quarenta e oito mil e noventa e seis reais e o cinquenta e oito centavos)
6. ORIENTAÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:
a. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá entregará à empresa contratada a arte final de todos os itens em meio magnético, podendo haver mais de uma arte gráfica para o mesmo item;
b. A arte final dos impressos será fornecida à empresa contratada em arquivo finalizado em PDF;
c. A contratada deverá apresentar 01 (uma) amostra de cada item a ser confeccionado ao representante do TRE/AP para fins de aprovação, no prazo de 04 (quatro) dias corridos a partir da entrega da arte final, por meio eletrônico para o email smat@tre-ap.jus.br.

d. Quanto aos critérios de sustentabilidade no que se trata dos itens que tem papel em sua composição : o papel de verá ser confeccionado com madeira de origem legal, com a apresentação do DOF( instituído pela Portaria n°253 de 18 de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente –MMA. Trata-se de licença obrigatória para o controle do transporte de produto e subproduto florestal
de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, em substituição à ATPF. O DOF acompanhará, obrigatoriamente, o produto ou subproduto florestal nativo, da origem ao destino nele consignado, por meio de transporte individual: rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial ou marítimo.), preferencialmente reciclado. O fabricante ou o fornecedor deverá apresentar declaração que ateste o
cumprimento da exigência quanto à origem legal da madeira; a declaração será dispensada quando o papel possuir o certificado CERFLOR( Programa Nacional de Certificação de Origem Florestal –Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –Sinmetro–Inmetro. Certifica o manejo sustentável da Floresta e o rastreabilidade da origem da matéria prima, de acordo
com as Normas Brasileiras ABNT-NBR) ou FSC(Forest Stewardship Council -Conselho de Manejo Florestal ).
7. DA PROPOSTA
7.1. A proposta, que compreende a descrição do material ofertado e preços unitários e totais, deverá ser compatível com este Termo de Referência bem como atender as seguintes exigências:
7.1.1. As propostas serão consideradas pelo preço unitário, devendo as empresas informar, também, o preço total do item;
7.1.2. Conter as especificações dos materiais de forma clara, descrevendo detalhadamente as características de todos os produtos ofertados.
8. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA
Serão desclassificadas as propostas que:
8.1. Não atendam às exigências deste Termo.
8.2. Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento.
8.3. Não atendam às características mínimas deste Termo.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Promover, na forma do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos materiais.
9.2. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
9.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar o fornecimento dos materiais, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de Referência.
10.2. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados durante a entrega dos materiais, inclusive a realizada pelos transportadores.
10.3. Atender prontamente qualquer exigência do representante do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá inerente ao objeto deste Termo de Referência.
10.4 Assumir o ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.
10.5. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, como regularidade junto ao INSS, FGTS, PREVIDÊNCIA, JUSTIÇA DO TRABALHO, entre outros.
10.6. Fornecer os materiais dentro dos parâmetros e normas estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica e legislação.
10.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro de art. 65 da Lei no. 8.666/93.
10.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.
11. DA ENTREGA
11.1. Os materiais especificados neste Termo de Referência deverão ser entregues na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá na Coordenadoria de Material e Patrimônio, no horário de 13 às 17 horas, no endereço Av. Mendonça Junior, 1502 – Centro, Macapá/AP, CEP: 68900-020.
11.2. O prazo para entrega do material é de, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.
11.3. Deverão ser substituídos os materiais que apresentarem defeitos ou vícios, após a comprovação desses pelo setor competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da comunicação à contratada.
11.4. Caso o material solicitado seja entregue em quantidade inferior, a empresa fornecedora deverá enviar o restante no prazo de 10 (dez) dias corridos após o aceite provisório desta Corte.
11.5. Todos os custos relativos à entrega ou substituição de material, tais como: transporte, carregadores, impostos, etc., serão arcados pela empresa contratada.
11.6. Os materiais deverão estar embalados em caixas de papelão ou embalagem similar, de forma a permitir a segurança no transporte, a identificação do conteúdo, bem como facilitar a conferência.
11.7. Finalizada a etapa de recebimento, será lavrado o Termo de Aceite.

12. DAS SANÇÕES
12.1. As sanções aplicáveis estão estabelecidas na Lei de Licitação e na Lei do Pregão, consoante item específico do Edital de Chamamento para o presente certame.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1. Os critérios com as exigências para habilitação estão definidos no Edital de convocação.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos:
14.1. Consignados na Lei Orçamentária Anual – LOA/2016, no Programa de Trabalho Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral;
14.2. Nas dotações específicas contempladas nas Leis Orçamentárias Anuais seguintes;
14.3. Natureza da Despesa:  Programa de Trabalho Resumido - PTRES 042445 (Julgamento de Causas de Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral) e 000421 (Pleitos Eleitorais), Natureza da Despesa 3390.30 - Material de Consumo
15. DA FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência do(s) contrato(s), o fornecimento dos materiais será(ão) acompanhada(s) e fiscalizada(s) 02 (dois) servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, devidamente designados para esse fim.
16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Suellen Damasceno Gemaque
Chefe da Seção de Gestão de Material/ SMAT/TRE/AP

                                                                                                                                      ANEXO I

LOTE 1

ITEM UNIDADE DE MEDIDA DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
TOTAL

1 FL
CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE, TAMANHO
A4

60 R$0,37 R$ 22,20

2 UNIDADE ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO, COR PRETA, 20MM 24 R$0,46 R$ 11,04

3 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO BRANCA 29MM 15 R$0,49 R$ 7,35

4 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO, COR BRANCA, 09MM. 15 R$0,12 R$ 1,80

5 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO, COR BRANCA, 14MM. 15 R$0,22 R$ 3,30

6 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO, COR BRANCA, 45MM. 36 R$1,00 R$36,00

7 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO, COR PRETA, 17MM. 15 R$0,19 R$ 2,85

8 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO, COR PRETA, 45MM. 15 R$1,07 R$ 16,05

9 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO, COR PRETA, 50MM. 15 R$0,94 R$ 14,10

10 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PRETO 07MM 15 R$0,10 R$ 1,50

11 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PRETO 12MM 15 R$0,17 R$ 2,55

12 UNIDADE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PRETO 23MM 15 R$0,52 R$ 7,80

TOTAL DO LOTE 1 : R$126,54

LOTE 2

ITEMUNIDADE DE MEDIDA DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO
TOTAL

13 BLOCO C/ 50 UNIDADES ATA DE MESA RECEPTORA DE VOTOS, formato A4, papel   branco    de 75g/m², impressão   frente e verso, na  cor preta e em via única 3780 R$8,50R$ 32.130,00

14 BLOCO C/ 50 UNIDADES CÉDULA ELEITORAL MAJORITÁRIA, Eleições de 2020 (Prefeito), impressão frente e verso, tinta preta; papel opaco na cor AMARELA de 75g/m²; dimensões: altura 84mm; largura 191mm; largura após dobra 84mm. 1600 R$2,90 R$ 4.640,00

15 BLOCO C/ 50 UNIDADES CÉDULA ELEITORAL PROPORCIONAL, Eleições de 2020 (Vereador), impressão frente e verso, tinta preta; papel opaco na cor BRANCA de 75g/m²; dimensões: altura 84mm; largura 191 mm; largura após a dobra 84mm 1600 R$2,90 R$ 4.640,00

16 BLOCO C/ 50 UNIDADES CARTAZ "BOCA DE URNA" (ELEIÇÕES) - PAPEL COUCHÊ, 460 X 640 MM, Formato: 460 mm x 640 mm Papel: couché fosco 170g Cor: 4 x 0 Acabamento: refile simples, com fita dupla face no verso para colagem. 48 R$74,83 R$ 3.591,84

17 BLOCO C/ 50 UNIDADES CARTAZ TSE CONCEITO (ELEIÇÕES) -PAPEL COUCHÊ, 460 X 640 MM, Formato: 460 mm x 640 mm Papel: couché fosco 170g Cor: 4 x 0 Acabamento: refile simples, com fita dupla face no verso para colagem. 48 R$74,83 R$ 3.591,84

18 BLOCO C/ 50 UNIDADES CARTAZ EXPLICATIVO "JUSTIFICATIVA VOTO", PPAPEL COUCHÊ, 460 X 640 MM, Formato: 460 mm x 640 mm Papel: couché fosco 170g Cor: 4 x 0 Acabamento: refile simples, com fita dupla face no verso para colagem. 48 R$74,83 R$ 3.591,84

19 BLOCO C/ 50 UNIDADES CARTAZ "PASSO A PASSO" (ELEIÇÕES) - PAPEL COUCHÊ, 460 X 640 MM, Formato: 460 mm x 640 mm Papel: couché fosco 170g Cor: 4 x 0 Acabamento: refile simples, com fita dupla face no verso para colagem. 48 R$74,83 R$ 3.591,84

20 BLOCO C/ 50 UNIDADES COLA PARA ELEITOR, FORMATO 10,5 cm x 13,5cm Cor: 4 x 4 Impressão: papel OFF SET 1000 R$5,25 R$ 5.250,00

21 BLOCO C/ JOGO - 150 FOLHASFORMULARIO AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO DE VEICULO (BLOCO 50X3) 100 R$34,45 R$ 3.445,00

22 BLOCO C/ 150 FOLHAS  FORMULARIO  DE CHECKLIST DE VEICULOS, FORMATO A4, 3 VIAS, PAPEL EXTRACOPY (CARBONADO), 50 JOGOS (150 FLS.) 50 R$52,75 R$ 2.637,50

23 BLOCO C/ 100 UNIDADES SENHA DE PAPEL, COR BRANCA, GRAMATURA 75/M2 (BLOCO C/ 100FLS.)gramatura 75 g/m², impressão frente, dimensões 65 x 65 mm, com brasão da República e dizeres na cor preta, conforme modelo, em bloco com 100 unidades (acabamento colado) 1000 R$1,25 R$ 1.250,00

24 CAIXA C/ 1000 UNIDADES FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ELEITOR COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, tamanho 14,7cm x 6,9 cm, papel ap 75g/m2, impressão em preto e branco, conforme modelo apresentado (resolução tse 23.554/2018).embalagens em caixas contendo 1000 formulários. 6 R$110,00 R$ 660,00

TOTAL DO LOTE 2 : R$ 69.019,86
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LOTE 3

ITEMUNIDADE DE MEDIDA DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO
TOTAL

25 UNIDADE

BOLSA EM NYLON PLASTIFICADO, NA COR AZUL NATIÊ,

com as características abaixo especificadas conforme modelo apresentado:

2. altura de 35 cm;

3. largura de 40 cm;

4. dorso lateral de 10 cm;

5. costura interna em linha de nylon 60, com sobra de aproximadamente 1 cm;

6. friso (vivo) de plástico, de 8 mm nas costuras laterais;

7. duas alças em cadarço de nylon trançado preto de aproximadamente 3 cm de largura e 80 cm de comprimento, medidos costura a costura;

8. zíper médio preto com dois cursores;

9. bolsa para etiqueta, costurada, medindo 10x10 cm em plástico l20 transparente;

10. impressão serigráfica em uma cor.

2238 R$27,50R$ 61.545,00

26 PACOTE COM 1000 UNIDADES
CARTÃO IDENTIFICADOR DA BOLSA,  IMPRESSÃO FRENTE EM OFF-SET NA COR PRETA, , para acondicionamento de material em cartolina branca, impressão frente em off-set na cor preta, medindo 10cm altura x 9,5cm de largura,
conforme modelo apresentado.

3 R$440,00 R$ 1.320,00

27 UNIDADE CRACHÁ PRESIDENTE DE MESA ELEITORAL,em papel triplex branco de 250g/m, tamanho 10cm x 15cm, com impressão em off-set 1x0, fixado em cordão rabo de rato branco de 85cm, com 02 furos, conforme modelo apresentado. 2000 R$1,11 R$ 2.220,00

28 UNIDADE CRACHÁ MEMBRO DE MESA ELEITORAL, em papel triplex branco de 250g/m, tamanho 10cm x 15cm, com impressão em off-set 1x0, fixado em cordão rabo de rato branco de 85cm, com 02 furos, conforme modelo apresentado. 7000 R$1,40 R$ 9.800,00

29 UNIDADE CRACHÁ COORDENADOR DE LOCAL DE VOTAÇÃO, em papel triplex branco de 250g/m, tamanho 10cm x 15cm, com impressão em off-set 1x0, fixado em cordão rabo de rato branco de 85cm, com 02 furos, conforme modelo apresentado. 1000 R$1,25 R$ 1.250,00

TOTAL DO LOTE 3: R$76.135,00

TOTAL GERAL : R$145.281,40

Documento assinado eletronicamente por SUELLEN DAMASCENO GEMAQUE, Chefe de Seção, em 22/10/2019, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Presidente, em 22/10/2019, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0401663 e o código CRC 9F12D6E4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em complemento ao nosso Despacho

GSAD 0688328, apresento o modelo usado pelo TRE-AP para
as pastas para mesários (doc. 0689535 e doc. 0689542).

 
Caso o modelo seja acolhido por este Tribunal,

sugiro que a proposição seja veiculada em autos apartados.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689543 e o código CRC 268A59F9.

0001755-57.2020.6.02.8000 0689543v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2978 - TRE-AL/PRE/DG/AGE

Cumpre informar que a Comissão Permanente de Planejamento
de Eleições, em reunião que teve lugar no dia 27 de abril de 2020, cuja ata
encontra-se em processo de coleta de assinaturas (0692269), analisando o
objeto dos presentes autos, chegou à seguinte deliberação:

2.3. 0001755-57.2020.6.02.8000  
Deliberaram os membros da Comissão pela
manutenção de todos os modelos de formulários
apresentados pela representante da EJE, ficando
todos os pontos esclarecidos e deliberados.
No que tange ao Termo de Referência para
confecção de bolsa, contudo, restou deliberado que
seria de melhor valia a criação de processo SEI
específico para tratar desta matéria, de forma a ser
apresentado o respectivo TR, o que será
providenciado pela presentante da Escola Judiciária
Eleitoral- Mônica.

É a informação.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 05/05/2020, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 05/05/2020, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 05/05/2020, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698194 e o código CRC B20E44CE.

0001755-57.2020.6.02.8000 0698194v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
Acuso ciência da Informação 2978 (doc. 0698194) e

devolvo os autos à Sra. Gestora da aquisição de material
gráfico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/05/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698436 e o código CRC 4855C6CF.

0001755-57.2020.6.02.8000 0698436v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À Direção-geral
 
Senhor Diretor,
 
Em que pese o Termo de Referência do material gráfico ter sido
aprovado pela comissão de eleições na última reunião, ocorrida no
dia 27.04.2020, esta subscritora, revisando os quantitativos do
mesmo, e com base nas contratações de 2018 (Processo SEI nº
0010511-09.2017.6.02.8502,  evento 0414899), chegou a conclusão
que as quantidades solicitadas nos Itens 10 e 11 (Recibos de
quitação de entregas de material e de urnas), encontram-se
acentuadas, razão pela qual, em contato com o Sr. Secretário de
Administração, foram adequadas e melhores detalhadas na "base de
cálculo" destes itens, constantes no quadro do referido TR
(0698701), para análise e conferência dessa comissão.
 
Ainda acerca da revisão do TR, informo que nas Especificações
(0698701) e modelos (0698707) dos itens 10 e 11, foi retirada a
palavra "grampo", deixando os blocos apenas colados na cabeça, pois
serão melhor destacados quando da distribuição aos Cartórios
Eleitorais, como também a especificação do item 12 (senhas),
deixando-os, também, colados na cabeça, retirando os termos
"grampo" e "picote", vez que, agregariam mais custo ao produto.
 
A título de sugestão, recomendaria o acréscimo no quantitativo das
"Senhas" (item 12), de 5.900 para 6.000 blocos  (1º turno) e 1.640
para 1.700 blocos (segundo turno), tendo em vista que não contam
com nenhuma contingência.
 
Por fim, convém ressaltar que os quantitativos informados no
referido TR, para o segundo turno das Eleições, apenas Maceió,
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foram considerados sem a condensação das Seções Eleitorais, razão
pela qual sugiro oitiva dessa comissão com relação ao impacto dessa
redução.
 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 05/05/2020, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698486 e o código CRC 6C083875.

0001755-57.2020.6.02.8000 0698486v1
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1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 
*Aditivo 

2º Turno 

(se houver) 

LOTE 1 1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos”, 

em papel offset 75 g/m² branco, no formato A4, 

impressão frente e verso na cor preta e em via 

única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 

 

883 1.804 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” 

“Continuação”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente e verso na cor 

preta e em via única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 883 1.804 
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3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente na cor preta e em 

via única. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 25 - 10 

4 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm x 

6,9cm, impressos em 3 por página A4, papel AP 

75g/m² e impressão em preto e branco. 

3 folhas A4 por Seção 

Eleitoral, contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento para 

centenas. 

Folha 17.700 2.406 4.920 

5 Cartaz para Identificação das Seções 

Condensadas no Local de Votação em papel 

formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, de 75g, com 

impressão na frente e em preto. 

*O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo  

contingente de 10%. 

 

Folha 1.140 - 260 

LOTE 2 6 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o 

cargo de Prefeito, impressão frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 - 30 
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mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 100 

unidades cada. 

7 Cédulas de votação – Eleição Proporcional, 

impressão frente e verso na cor preta e tipo 

uniforme de letras e números, em papel opaco 

branco de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra: 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 10 

unidades cada. 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 - - 

8 Cédulas de votação paralela  – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, impressão 

frente e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 - 1.500 

 

9 

Cédulas de votação paralela – Eleição 

Proporcional, impressão frente e verso na cor 

preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 - - 
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LOTE 3  

10 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na cabeça) + 

picote na primeira via (branca) de cada jogo. 

Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via  Amarela – 

50 folhas) + picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa 

na cabeça do bloco. 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza). 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 

+ 2ª via amarela) do bloco 

para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente 

de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 118; 

118 Blocos + 10% = 129,80, 

arredondando-se para 130. 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

1.639 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 32,78 (33) 

33 Blocos + 10% = 36,3, 

arredondando-se para 37. 

 

Bloco 130 18 37 

 

11 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente 

da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora 

de Justificativas - Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 

vias), em papel Autocopiativo, 56gr, sem 

numeração, com acabamento de blocagem 

1 jogo de folhas (1ª via branca 

+ 2ª via amarela) do bloco 

para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente 

de 10%. 

Bloco 130 

 

18 37 
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(colados na cabeça) + picote na primeira via 

(branca) de cada jogo. 

Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via  Amarela – 

50 folhas) + picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa 

na cabeça do bloco. 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza). 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 118; 

118 Blocos + 10% = 129,80, 

arredondando-se para 130. 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

1.639 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 32,78 (33) 

33 Blocos + 10% = 36,3, 

arredondando-se para 37. 

 

12 Senhas agrupadas em blocos de papel-jornal, 1 

via, com 50 folhas por bloco, no tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, acabamento 

de blocagem (colados na cabeça). 

Obs.: os blocos serão acondicionados em pacotes 

de 50 unidades. 

1 bloco de senhas para cada 

seção eleitoral. 

Bloco 5.900 802 1.640 

LOTE 4  Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos 

documentos relativos à Mesa. Envelope Saco 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

Unidade 6.490 883 1.804 
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13 com Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

 

14 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, de, no 

mínimo, 180 g/m², no tamanho de 15x10 cm, 

impressão frente, na cor preta, com fecho 

autocolante e acondicionados em pacotes de 10 

em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

 

Unidade 

 

6.490 

 

 

883 

 

1.804 

15 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, 

Envelope Saco com Fita Adesiva (autocolante), 

em material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 

x 28 cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 

 

883 1.804 

16 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de 

votação nas Eleições. Envelope Saco com Fita 

Adesiva (autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 26 x 36 cm, impressão 

frente, na cor preta, acondicionados em pacotes 

de 10 em 10. 

10% do total de Seções 

Eleitorais e considerando a 

divisão em dezenas. 

Unidade 590 - 170 
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LOTE 5 17 Bottons de identificação dos cargos dos 

componentes das mesas receptoras de votos, em 

papel adesivo com brilho e autocolante, de acordo 

com o modelo do Anexo I, contendo, cada cartela, 

a identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º 

MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens deverão ser 

confeccionados em cartelas, contendo em cada 

uma 4 bottons. Serão entregues em pacotes de 

50 unidades (cartelas). 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 6.490 883 1.804 

18 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. Impressão na 

frente (tipo paisagem), em preto, papel offset 

branco 120 g/m², Impressão offset, entregues em 

pacotes de 10 unidades cada, com identificação 

externa da Zona Eleitoral. O letreiro deverá 

conter o número da Zona Eleitoral e espaço para 

inscrição do número da Seção Eleitoral, de acordo 

com modelo do Anexo 20 e nos quantitativos da 

Tabela constante no Anexo 20.1. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 

10 unidades por pacote. 

Unidade 6.490 

 

883 1.804 

19 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), 

com brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO 

DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no tamanho 12 cm 

(A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do tipo 

leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão 

digital em alta resolução. 

50 por Zona Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

10%, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 25 

unidades cada. 

Unidade 2.310 - - 
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O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

20 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) 

com dizeres: “CREDENCIAL N.º ____ – 

TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 

6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), 

fabricado em policromia, do tipo leitoso, da cor 

branca, de vinil, com impressão digital em alta 

resolução. 

O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

150 por Zona Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

10%. 

Unidade 6.930 - - 

 

 

LOTE 6 

 

21 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no formato A3 

(formato: 29,7 x 42 cm), Cores  4/0, no papel: 

Couché fosco 115 g/m2 e Impressão offset. 

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 25 - 10 

22 Diplomas em papel couché fosco de 230 g, 

padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em pacotes de 

10 unidades cada. 

Considerando a soma dos 

cargos eleitos, acrescidos dos 

suplentes.  

 

Unidade 5.500 - - 
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* Tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à redução (agrupamento) de Seções Eleitorais em todo o País, 

deixando-as com, no mínimo, 425 Eleitores, os itens constantes na coluna “Aditivos”,  só serão considerados caso o referido 

agrupamento não seja realizado a tempo. 

 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 

Termo de Referência TERMO DE REF. - MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES (0698701)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 188



 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAL GRÁFICO – ANEXOS 

 

8. RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

ANEXO DESCRIÇÃO 

1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 

4 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 

5 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 

6 Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 

7 Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 

8 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

9 Cédulas de votação – Eleição Proporcional.  

10 Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito – 1º e 2º 

Turnos. 

11 Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional.  

12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação. 

13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa 

Receptora de Justificativas. 

14 Senhas. 

15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa. 

16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação. 

17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 

18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições. 
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19 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 

20 Letreiro “Zona Seção. 

20.1 Quantitativos por Zona Eleitoral 

21 Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 

22 Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO 

DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974.. 

23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos. 

24 Diplomas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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ANEXO 1 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 
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ANEXO 2 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 
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ANEXO 3 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 
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ANEXO 4 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 
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ANEXO 5 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 
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ANEXO 6 

Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 
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ANEXO 7 

Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 
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ANEXO 8 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 
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ANEXO 9 

Cédulas de votação – Eleição Proporcional 
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ANEXO 10 

Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

1º e 2º Turnos 
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ANEXO 11 

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional 
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ANEXO 12 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação 
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ANEXO 13 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas 
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ANEXO 14 

Senhas 
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ANEXO 15 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa 
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ANEXO 16 

Envelope para Remessa de Memória de Resultado de Votação 
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ANEXO 17 

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida 
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ANEXO 18 

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições 
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ANEXO 19 

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 
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ANEXO 20 

Letreiro “Zona Seção 
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ANEXO 20.1 

Quantitativos por Zona Eleitoral 
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ANEXO 21 

Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL 
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ANEXO 22 

Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974 
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ANEXO 23 

Cartaz Mesa Justificativa de Votos 
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ANEXO 24 

Diplomas 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
Considerando o agendamento da reunião da CPPE para o

dia 12/05/2020 (terça-feira) às 16h, remetam-se os presentes autos à
AGE. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/05/2020, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700437 e o código CRC 2738583B.

0001755-57.2020.6.02.8000 0700437v1
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1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 

2º Turno 

(se houver) 

LOTE 1 1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos”, 

em papel offset 75 g/m² branco, no formato A4, 

impressão frente e verso na cor preta e em via 

única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 

 

1.716 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” 

“Continuação”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente e verso na cor 

preta e em via única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 1.176 
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3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente na cor preta e em 

via única. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 25 10 

4 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm x 

6,9cm, impressos em 3 por página A4, papel AP 

75g/m² e impressão em preto e branco. 

3 folhas A4 por Seção 

Eleitoral, contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento para 

centenas. 

Folha 17.700 4.680 

5 Cartaz para Identificação das Seções 

Condensadas no Local de Votação em papel 

formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, de 75g, com 

impressão na frente e em preto. 

*O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo  

contingente de 10%. 

 

Folha 1.140 260 

LOTE 2 6 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o 

cargo de Prefeito, impressão frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 30 
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mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 100 

unidades cada. 

7 Cédulas de votação – Eleição Proporcional, 

impressão frente e verso na cor preta e tipo 

uniforme de letras e números, em papel opaco 

branco de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra: 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 10 

unidades cada. 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 - 

8 Cédulas de votação paralela  – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, impressão 

frente e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 1.500 

 

9 

Cédulas de votação paralela – Eleição 

Proporcional, impressão frente e verso na cor 

preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 - 
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LOTE 3  

10 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na cabeça) + 

picote na primeira via (branca) de cada jogo. 

Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via  Amarela – 

50 folhas) + picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa 

na cabeça do bloco. 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza). 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 

+ 2ª via amarela) do bloco 

para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente 

de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 118; 

118 Blocos + 10% = 129,80, 

arredondando-se para 130. 

 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

1.560 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 31,2  

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 

arredondando-se para 35. 

 

Bloco 130 35 
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11 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente 

da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora 

de Justificativas - Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 

vias), em papel Autocopiativo, 56gr, sem 

numeração, com acabamento de blocagem 

(colados na cabeça) + picote na primeira via 

(branca) de cada jogo. 

Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via  Amarela – 

50 folhas) + picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa 

na cabeça do bloco. 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza). 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 

+ 2ª via amarela) do bloco 

para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente 

de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 118; 

118 Blocos + 10% = 129,80, 

arredondando-se para 130. 

 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

1.560 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 31,2  

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 

arredondando-se para 35. 

 

Bloco 130 

 

35 

12 Senhas agrupadas em blocos de papel-jornal, 1 

via, com 50 folhas por bloco, no tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, acabamento 

1 bloco de senhas para cada 

seção eleitoral. 

Bloco 5.900 1.560 
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de blocagem (colados na cabeça). 

Obs.: os blocos serão acondicionados em pacotes 

de 50 unidades. 

LOTE 4  

13 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos 

documentos relativos à Mesa. Envelope Saco 

com Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 1.716 

 

14 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, de, no 

mínimo, 180 g/m², no tamanho de 15x10 cm, 

impressão frente, na cor preta, com fecho 

autocolante e acondicionados em pacotes de 10 

em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

 

Unidade 

 

6.490 

 

 

1.716 

15 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, 

Envelope Saco com Fita Adesiva (autocolante), 

em material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 

x 28 cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 

 

1.716 

16 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de 

votação nas Eleições. Envelope Saco com Fita 

10% do total de Seções 

Eleitorais e considerando a 

Unidade 590 160 
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Adesiva (autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 26 x 36 cm, impressão 

frente, na cor preta, acondicionados em pacotes 

de 10 em 10. 

divisão em dezenas. 

LOTE 5 17 Bottons de identificação dos cargos dos 

componentes das mesas receptoras de votos, em 

papel adesivo com brilho e autocolante, de acordo 

com o modelo do Anexo I, contendo, cada cartela, 

a identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º 

MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens deverão ser 

confeccionados em cartelas, contendo em cada 

uma 4 bottons. Serão entregues em pacotes de 

50 unidades (cartelas). 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 6.490 1.716 

18 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. Impressão na 

frente (tipo paisagem), em preto, papel offset 

branco 120 g/m², Impressão offset, entregues em 

pacotes de 10 unidades cada, com identificação 

externa da Zona Eleitoral. O letreiro deverá 

conter o número da Zona Eleitoral e espaço para 

inscrição do número da Seção Eleitoral, de acordo 

com modelo do Anexo 20 e nos quantitativos da 

Tabela constante no Anexo 20.1. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 

10 unidades por pacote. 

Unidade 6.490 

 

1.716 

19 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), 

com brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO 

50 por Zona Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

Unidade 2.310 - 
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DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no tamanho 12 cm 

(A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do tipo 

leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão 

digital em alta resolução. 

O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

10%, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 25 

unidades cada. 

20 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) 

com dizeres: “CREDENCIAL N.º ____ – 

TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 

6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), 

fabricado em policromia, do tipo leitoso, da cor 

branca, de vinil, com impressão digital em alta 

resolução. 

O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

150 por Zona Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

10%. 

Unidade 6.930 - 

 

 

LOTE 6 

 

21 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no formato A3 

(formato: 29,7 x 42 cm), Cores  4/0, no papel: 

Couché fosco 115 g/m2 e Impressão offset. 

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 25 10 

22 Diplomas em papel couché fosco de 230 g, 

padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em pacotes de 

10 unidades cada. 

Considerando a soma dos 

cargos eleitos, acrescidos dos 

suplentes.  

 

Unidade 5.500 - 
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Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
 
A Comissão Permanente de Planejamento das Eleições, na

reunião ocorrida no dia 12/05/2010, cuja ata encontra-se em processo de
finalização e coleta de assinaturas (0701657) deliberou que:

2.6.  Proc SEI nº 0001755-57.2020.6.02.8000 
(material gráfico): 
A gestora contratual propõe modificações no TR
(Despacho EJE 0698486). Informa que fez novos
ajustes nas quantidades solicitadas nos itens 10 e 11
(Recibos de quitação de entregas de material e de
urnas); que nas Especificações (0698701) e modelos
(0698707) dos itens 10 e 11, foi retirada a palavra
"grampo", deixando os blocos apenas colados na
cabeça, pois serão melhor destacados quando da
distribuição aos Cartórios Eleitorais, como também a
especificação do item 12 (senhas), deixando-os,
também, colados na cabeça, retirando os termos
"grampo" e "picote", vez que, agregariam mais custo
ao produto; registra o acréscimo no quantitativo das
"Senhas" (item 12), de 5.900 para 6.000 blocos  (1º
turno) e 1.640 para 1.700 blocos (segundo turno).
Quanto à condensação das Seções Eleitorais
empreendeu uma margem de redução. Em seguida, a
gestora da contratação pontuou que recebeu um
questionamento de uma das empresas acerca da
lista com nomes e números de candidatos
(quantitativo por Municípios). O Secretário de
Administração sugeriu que fosse verificado
empiricamente a quantidade de nomes que cabem
em uma folha de papel A2 e a quantidade de
diretório de partidos que existem. Em seguida o
Secretário de Tecnologia da Informação propôs duas
opções: 1. Total de Partidos que existe multiplicado
pela quantidade de candidatos possíveis. 2. Levantar
com a Secretaria Judiciária o número de
Diretórios por município e multiplicar pela
quantidade de candidatos possíveis.
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Deliberação:  Houve o entendimento de que todas as
questões pontuadas no referido despacho EJE
0698486 foram superadas, tendo a gestora realizado
a adequação do TR e que, no tocante ao
questionamento acerca dos quantitativos de listas
com nomes e números de candidatos por Municípios,
restou definido que a gestora contratual deverá
fazer os cálculos e informar a Comissão. 

Assim, submeto o processo a Vossa Senhoria para
encaminhamento.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703352 e o código CRC 2414AE10.

0001755-57.2020.6.02.8000 0703352v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
Direcionem-se os autos à gestora contratual para as

providências acerca dos quantitativos de listas com nomes e
números de candidatos por Municípios, como definido e
recomendado pela CPPE e reportado no Despacho AGE 0703352.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/05/2020, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704346 e o código CRC 9CE72A7D.

0001755-57.2020.6.02.8000 0704346v1

Despacho GDG 0704346         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 228



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2020.
Senhor Diretor,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0704346), informo que o
presente processo, referente à contratação de serviços de impressão
e confecção de material gráfico para as Eleições de 2020 (licitação
nacional), encontra-se pronto para seguir tramitação, tendo em vista
que em reunião realizada no dia 12/05/2010, a Comissão Permanente
de Planejamento das Eleições acatou as sugetões ofertadas por essa
gestora no evento (0698486).
 
O PA 0001765-04.2020.6.02.8000, que trata de contratação de
Gráfica Local e que se refere acerca dos quantitativos de listas com
nomes e números de candidatos por Municípios, encontra-se em fase
de finalização de cálculos e será, brevemente liberado para
continuação do trâmite.
 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 15/05/2020, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704583 e o código CRC 0667A97B.

0001755-57.2020.6.02.8000 0704583v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2020.
Senhor Diretor,
 
Para melhor visualização de todos os arquivos referentes

à aquisição de material gráfico para as Eleições deste ano, já que
algumas peças ficaram no Volume I desse PA, junto ao presente,
todos os arquivos necessários para a continuidade do feito, sabendo-
se que já se encontram aprovados pela Comissão Permanente de
Planejamento de Elelições.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 17/05/2020, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705175 e o código CRC BED0DF14.

0001755-57.2020.6.02.8000 0705175v1
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção 

de material gráfico para as Eleições de 2020. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 

eleições de 2020. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR LOTE, 

seguindo o modelo de contratações levada a termo em exercícios anteriores, no sentido 

de reunir os itens semelhantes para garantir atratividade comercial, uniformidade de 

execução e racionalidade à gestão contratual. 

 

Seria difícil acompanhar a elaboração de cada um dos itens por fornecedores diferentes. 

É só relembrar as inúmeras dificuldades de execução já enfrentadas nas contratações 

anteriores e multiplicar pelo número de itens (essas dificuldades foram de natureza 

diversa, desde a falta de planejamento do fornecedor ao desinteresse em fornecer o 

material por questões econômicas, já considerando a entrega por lote). 

 

4.MODO DE EXECUÇÃO 

 

4.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 1 semana, após envio da arte pela 

gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será submetido à Unidade 

Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada 

terá o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos formulários e demais itens de 

modelos constantes deste Termo de Referência destinados ao 1º Turno de Votação. O 

prazo para entrega não poderá ser excedido, sob pena de prejudicar o cronograma de 

distribuição do material aos cartórios eleitorais. 

 

4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para a Capital 

Anexo TERMO DE REFERENCIA - INICIAL (0705176)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 231



 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 
 

(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, 

a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se que o 

prazo máximo de entrega do material será o de duas semanas antes da realização do 

segundo turno das eleições. 

 

4.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo 

com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em participar 

do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condições 

aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens licitados. 

 

4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material com 

as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento do modelo impresso para aprovação. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 

condições, modelos e prazos estipulados; 

 

5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e 

expressa anuência do Contratante; 

 

5.3. Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e 

qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes 

deste Termo. 

 

5.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o material 

que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de 

aproveitamento por parte da Administração; 

 

5.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação. 

5.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso 
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assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

5.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o 

acompanhamento do TRE-AL; 

 

5.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que anteceder o prazo 

da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte 

daquela; 

 

6.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora; 

 

6.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora, 

os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos e 

produtos; 

 

6.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer 

material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas 

exigidas neste ato convocatório; 

 

 

Anexo TERMO DE REFERENCIA - INICIAL (0705176)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 233



 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 
 

7. ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

7.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado Almoxarifado do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, 

Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h 

às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

 

7.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de 

autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. Após este prazo, o 

fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do 

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o segundo turno, o 

material deverá ser entregue em até duas semanas antes da realização das eleições.  

 

7.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5 

(cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução 

contratual. 

 

7.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 

 

7.4.1. Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-

AL, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações 

constantes do pedido. 

 

7.4.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do 

Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

 

7.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, e 

distribuídos nas quantidades previstas neste Termo de Referência. 
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7.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 

qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no 

todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar 

o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais. 

 

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 

 

8.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada 

mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

8.2.2. Multa: 

  

8.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; 

que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias: 

 

a1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia;  

a2) 1,0%  (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;  
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a3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.  

 

8.2.2.2. Multa por inexecução contratual: 

 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso 

superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser 

aceito o material; 

 

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a 

administração não mais aceite o material; 

 

8.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com as 

demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicialmente. 

 

8.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

8.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços, 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

8.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza Luciana Wander de Oliveira Melo 

Escola Judiciária Eleitoral Seção de Almoxarifado 
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1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 

2º Turno 

(se houver) 

LOTE 1 1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos”, 

em papel offset 75 g/m² branco, no formato A4, 

impressão frente e verso na cor preta e em via 

única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 

 

1.716 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” 

“Continuação”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente e verso na cor 

preta e em via única. 

Obs.: deverão ser entregues em 120 pacotes 

cintados contendo 50 unidades e 50 pacotes 

cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 

eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 

unidades. (2º turno calculado 

apenas para Maceió/AL). 

Folha 6.490 1.716 
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3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente na cor preta e em 

via única. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 25 10 

4 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm x 

6,9cm, impressos em 3 por página A4, papel AP 

75g/m² e impressão em preto e branco. 

3 folhas A4 por Seção 

Eleitoral, contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento para 

centenas. 

Folha 17.700 4.680 

5 Cartaz para Identificação das Seções 

Condensadas no Local de Votação em papel 

formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, de 75g, com 

impressão na frente e em preto. 

*O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo  

contingente de 10%. 

 

Folha 1.140 260 

LOTE 2 6 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o 

cargo de Prefeito, impressão frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 30 
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mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 100 

unidades cada. 

7 Cédulas de votação – Eleição Proporcional, 

impressão frente e verso na cor preta e tipo 

uniforme de letras e números, em papel opaco 

branco de 75 g/m². 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra: 84 mm. Deverão ser 

entregues embaladas em pacotes contendo 10 

unidades cada. 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 - 

8 Cédulas de votação paralela  – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, impressão 

frente e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 1.500 

 

9 

Cédulas de votação paralela – Eleição 

Proporcional, impressão frente e verso na cor 

preta e tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 

mm, largura após a dobra 84 mm 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 - 
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LOTE 3  

10 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na cabeça) + 

picote na primeira via (branca) de cada jogo. 

Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via  Amarela – 

50 folhas) + picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa 

na cabeça do bloco. 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza). 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 

+ 2ª via amarela) do bloco 

para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente 

de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 118; 

118 Blocos + 10% = 129,80, 

arredondando-se para 130. 

 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

1.560 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 31,2  

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 

arredondando-se para 35. 

 

Bloco 130 35 
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11 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente 

da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora 

de Justificativas - Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 

vias), em papel Autocopiativo, 56gr, sem 

numeração, com acabamento de blocagem 

(colados na cabeça) + picote na primeira via 

(branca) de cada jogo. 

Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – sendo 2 

vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via  Amarela – 

50 folhas) + picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa 

na cabeça do bloco. 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta 

com detalhes em tons de cinza). 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 

+ 2ª via amarela) do bloco 

para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente 

de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 118; 

118 Blocos + 10% = 129,80, 

arredondando-se para 130. 

 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

1.560 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias)  = 31,2  

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 

arredondando-se para 35. 

 

Bloco 130 

 

35 

12 Senhas agrupadas em blocos de papel-jornal, 1 

via, com 50 folhas por bloco, no tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, acabamento 

1 bloco de senhas para cada 

seção eleitoral. 

Bloco 6.000 1.700 
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de blocagem (colados na cabeça). 

Obs.: os blocos serão acondicionados em pacotes 

de 50 unidades. 

LOTE 4  

13 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos 

documentos relativos à Mesa. Envelope Saco 

com Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 1.716 

 

14 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, de, no 

mínimo, 180 g/m², no tamanho de 15x10 cm, 

impressão frente, na cor preta, com fecho 

autocolante e acondicionados em pacotes de 10 

em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

 

Unidade 

 

6.490 

 

 

1.716 

15 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, 

Envelope Saco com Fita Adesiva (autocolante), 

em material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 

x 28 cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 

 

1.716 

16 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de 

votação nas Eleições. Envelope Saco com Fita 

10% do total de Seções 

Eleitorais e considerando a 

Unidade 590 160 
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Adesiva (autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 26 x 36 cm, impressão 

frente, na cor preta, acondicionados em pacotes 

de 10 em 10. 

divisão em dezenas. 

LOTE 5 17 Bottons de identificação dos cargos dos 

componentes das mesas receptoras de votos, em 

papel adesivo com brilho e autocolante, de acordo 

com o modelo do Anexo I, contendo, cada cartela, 

a identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º 

MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens deverão ser 

confeccionados em cartelas, contendo em cada 

uma 4 bottons. Serão entregues em pacotes de 

50 unidades (cartelas). 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 6.490 1.716 

18 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. Impressão na 

frente (tipo paisagem), em preto, papel offset 

branco 120 g/m², Impressão offset, entregues em 

pacotes de 10 unidades cada, com identificação 

externa da Zona Eleitoral. O letreiro deverá 

conter o número da Zona Eleitoral e espaço para 

inscrição do número da Seção Eleitoral, de acordo 

com modelo do Anexo 20 e nos quantitativos da 

Tabela constante no Anexo 20.1. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 

10 unidades por pacote. 

Unidade 6.490 

 

1.716 

19 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), 

com brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO 

50 por Zona Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

Unidade 2.310 - 
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DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no tamanho 12 cm 

(A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do tipo 

leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão 

digital em alta resolução. 

O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

10%, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 25 

unidades cada. 

20 Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) 

com dizeres: “CREDENCIAL N.º ____ – 

TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 

6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), 

fabricado em policromia, do tipo leitoso, da cor 

branca, de vinil, com impressão digital em alta 

resolução. 

O material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

150 por Zona Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

10%. 

Unidade 6.930 - 

 

 

LOTE 6 

 

21 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no formato A3 

(formato: 29,7 x 42 cm), Cores  4/0, no papel: 

Couché fosco 115 g/m2 e Impressão offset. 

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 25 10 

22 Diplomas em papel couché fosco de 230 g, 

padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em pacotes de 

10 unidades cada. 

Considerando a soma dos 

cargos eleitos, acrescidos dos 

suplentes.  

 

Unidade 5.500 - 
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Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAL GRÁFICO – ANEXOS 

 

8. RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

ANEXO DESCRIÇÃO 

1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 

4 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 

5 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 

6 Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 

7 Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 

8 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

9 Cédulas de votação – Eleição Proporcional.  

10 Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito – 1º e 2º 

Turnos. 

11 Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional.  

12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação. 

13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa 

Receptora de Justificativas. 

14 Senhas. 

15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa. 

16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação. 

17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do 

Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 

18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições. 
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19 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 

20 Letreiro “Zona Seção. 

20.1 Quantitativos por Zona Eleitoral 

21 Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 

22 Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO 

DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974.. 

23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos. 

24 Diplomas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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ANEXO 1 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 
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ANEXO 2 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 
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ANEXO 3 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 
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ANEXO 4 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 
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ANEXO 5 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 
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ANEXO 6 

Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 
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ANEXO 7 

Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 
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ANEXO 8 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 
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ANEXO 9 

Cédulas de votação – Eleição Proporcional 
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ANEXO 10 

Cédulas de votação paralela  – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

1º e 2º Turnos 
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ANEXO 11 

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional 
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ANEXO 12 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação 
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ANEXO 13 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas 
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ANEXO 14 

Senhas 
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ANEXO 15 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa 
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ANEXO 16 

Envelope para Remessa de Memória de Resultado de Votação 
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ANEXO 17 

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida 
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ANEXO 18 

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições 
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ANEXO 19 

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 
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ANEXO 20 

Letreiro “Zona Seção 
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ANEXO 20.1 

Quantitativos por Zona Eleitoral 
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ANEXO 21 

Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo TERMO DE REFERENCIA - ANEXOS (0705179)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 269



 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 
 

ANEXO 22 

Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º ____ – TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974 
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ANEXO 23 

Cartaz Mesa Justificativa de Votos 
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ANEXO 24 

Diplomas 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Tendo em vista a aprovação do Termo de

Referência e anexos (0705176 0705178 0705179) pela
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE
(0703352) e, considerando os Despachos EJE 0704583 e
0705175, faço remessa dos autos à Secretaria de
Administração para prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/05/2020, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705426 e o código CRC 48504A9A.

0001755-57.2020.6.02.8000 0705426v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2020.
Em cumprimento ao Despacho GDG 0705426,

remeto os presentes autos à SEIC, para necessária instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2020, às 01:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706643 e o código CRC 0DE910A8.

0001755-57.2020.6.02.8000 0706643v1
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E-mail - 0707274

Data de Envio: 
  20/05/2020 18:54:50

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@gemascarenhas.com.br
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    grafpel@grafpel.com
    soraya@grafpel.com
    comercial@grafnobre.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    joao@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    arts.grafica@bol.com.br
    sevengraficarapida@terra.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br
    cidadegraficaeditora@gmail.com
    comercial@graficatrust.com.br
    elba@graficaliceu.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação 24 ITENS. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001755-57.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

1 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos - Frente
2 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos - Verso
3 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos Continuação - Frente
4 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos Continuação - Verso
5 Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas
6 Formulário Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida
7 Cartaz para Identificação das Seções Condensadas
8 Cédulas de votação Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito
9 Cédulas de votação Eleição Proporcional.
10 Cédulas de votação paralela Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 1º e 2º
Turnos.
11 Cédulas de votação paralela Eleição Proporcional.
12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação.
13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa
Receptora de Justificativas.
14 Senhas.
15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa.
16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação.
17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do
Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.
18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições.
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18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão de Eleições 2020 Material Gráfico PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP
19 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos.
20 Letreiro Zona Seção.
21 Adesivo alfabético automotivo: A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
22 Adesivo alfabético automotivo: CREDENCIAL N.º ____ TRANSPORTE GRATUITO
DE ELEITORES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974..
23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos.
24 Diplomas.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência e seus anexos enviados.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: antoniomatias1977@hotmail.com / seic@tre-al.jus.br

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 98137-0017.

Anexos:
    Anexo_0705176_TERMO_DE_REFERENCIA___INICIO.pdf
    Rol_0705178_TERMO_DE_REFERENCIA___RELACAO_DE_MATERIAIS_E_ESPECIFICACOES___COM_ADENSAMENTO.pdf
    Anexo_0705179_TERMO_DE_REFERENCIA___ANEXOS.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Senhora Secretária,
 
Encaminhamos os autos para esclarecimento da Empresa

Mascarenhas, os quais ficaram ausentes no rol explicativo dos itens,
a saber: 

 
Boa tarde!!!
Gostaríamos de alguns esclarecimentos:
 
LOTE 3
Item 11(quais as medidas do Recibo)
 
LOTE 5
Item 17(qual a medida do Botom)
Item 18(quantos impressos para cada Zona Eleitoral)
 
LOTE 4
Itens 13, 15 e 16(Qual a metragem da Fita Dupla Face)
Item 14(qual a medida do Envelope Aberta e a metragem

da Fita Dupla Face)
 
No aguardo.
Atenciosamente,
Valderez Lopes
82-98882-2203
 
Assim, pedimos a máxima urgência no retorno, para que
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Assim, pedimos a máxima urgência no retorno, para que
possamos dar continuidade a instrução.

 
Atenciosamente
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/05/2020, às 07:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709560 e o código CRC 5308B562.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.

Senhor Chefe,

 

Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0709560), retorno o presente com os
seguintes esclarecimentos:

 

1 - LOTE 3

Itens  10 e 11 - medidas: 12cm (largura) x 14cm (altura);

Informo que as medidas dos Recibos de Quitação encontram-se nos anexos 12 e 13
do Termo de Referência (0705179);

 

2 - LOTE 5

Item 17 - Medida: 7cm de diâmetro

Informo que a medida do Bottom encontra-se no anexo 19 do Termo de Referência
(0705179);

Item 18 - Os quantitativos dos impressos por Zona Eleitoral estão distribuínos no
Anexo 20.1 do Termo de Referência (0705179);

 

3 - LOTE 4

Itens 13, 15 e 16 - a metragem da Fita Dupla Face irá seguir a largura do envelope onde
será colocada a fita, conforme os Anexos 15, 17 e 18 do TR (0705179);

Item 14 - a cotação do preço deverá seguir a mesma orientação dos demais envelopes,
pelo tamanho que possui, nesse caso: 15cm x 10cm, bem como a metragem da Fita
Dupla Face, conforme Anexo 16 do TR (0705179).

 

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 25/05/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709785 e o código CRC 66633BBB.
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E-mail - 0710002

Data de Envio: 
  25/05/2020 15:57:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@gemascarenhas.com.br

Assunto: 
  Esclarecimentos - Solicitação. Cotação 22 ITENS. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezada Valderez, 

Segundo a unidade demandante, a maioria das informações encontra-se nos anexos do termo de
referência, enviarei em anexo o mesmo e a informação da unidade.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82) 98137-0017
e-mail antoniomatias1977@hotmail.com
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Despacho_0709785.html
    Anexo_0705176_TERMO_DE_REFERENCIA___INICIO.pdf
    Rol_0705178_TERMO_DE_REFERENCIA___RELACAO_DE_MATERIAIS_E_ESPECIFICACOES___COM_ADENSAMENTO.pdf
    Anexo_0705179_TERMO_DE_REFERENCIA___ANEXOS.pdf
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E-mail - 0710007

Data de Envio: 
  25/05/2020 16:01:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    grafpel@grafpel.com
    soraya@grafpel.com
    comercial@grafnobre.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    joao@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    sevengraficarapida@terra.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br
    cidadegraficaeditora@gmail.com
    comercial@graficatrust.com.br
    elba@graficaliceu.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação 22 ITENS. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001755-57.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

1 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos - Frente
2 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos - Verso
3 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos Continuação - Frente
4 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos Continuação - Verso
5 Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas
6 Formulário Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida
7 Cartaz para Identificação das Seções Condensadas
8 Cédulas de votação Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito
9 Cédulas de votação Eleição Proporcional.
10 Cédulas de votação paralela Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 1º e 2º
Turnos.
11 Cédulas de votação paralela Eleição Proporcional.
12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação.
13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa
Receptora de Justificativas.
14 Senhas.
15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa.
16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação.
17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do
Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.
18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão de Eleições 2020 Material Gráfico PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP
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Comissão de Eleições 2020 Material Gráfico PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP
19 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos.
20 Letreiro Zona Seção.
21 Adesivo alfabético automotivo: A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
22 Adesivo alfabético automotivo: CREDENCIAL N.º ____ TRANSPORTE GRATUITO
DE ELEITORES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974..
23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos.
24 Diplomas.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência e seus anexos enviados.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: antoniomatias1977@hotmail.com / seic@tre-al.jus.br

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 98137-0017.

Anexos:
    Anexo_0705176_TERMO_DE_REFERENCIA___INICIO.pdf
    Rol_0705178_TERMO_DE_REFERENCIA___RELACAO_DE_MATERIAIS_E_ESPECIFICACOES___COM_ADENSAMENTO.pdf
    Anexo_0705179_TERMO_DE_REFERENCIA___ANEXOS.pdf
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E-mail - 0713422

Data de Envio: 
  01/06/2020 11:02:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    grafpel@grafpel.com
    soraya@grafpel.com
    comercial@grafnobre.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    joao@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    sevengraficarapida@terra.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br
    cidadegraficaeditora@gmail.com
    comercial@graficatrust.com.br
    elba@graficaliceu.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação 22 ITENS. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001755-57.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

1 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos - Frente
2 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos - Verso
3 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos Continuação - Frente
4 Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos Continuação - Verso
5 Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas
6 Formulário Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida
7 Cartaz para Identificação das Seções Condensadas
8 Cédulas de votação Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito
9 Cédulas de votação Eleição Proporcional.
10 Cédulas de votação paralela Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 1º e 2º
Turnos.
11 Cédulas de votação paralela Eleição Proporcional.
12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação.
13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa
Receptora de Justificativas.
14 Senhas.
15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa.
16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação.
17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do
Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.
18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão de Eleições 2020 Material Gráfico PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP
19 Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos.
20 Letreiro Zona Seção.
21 Adesivo alfabético automotivo: A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
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21 Adesivo alfabético automotivo: A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
22 Adesivo alfabético automotivo: CREDENCIAL N.º ____ TRANSPORTE GRATUITO
DE ELEITORES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974..
23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos.
24 Diplomas.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência e seus anexos enviados.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: antoniomatias1977@hotmail.com / seic@tre-al.jus.br

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 98137-0017.

Anexos:
    Anexo_0705176_TERMO_DE_REFERENCIA___INICIO.pdf
    Rol_0705178_TERMO_DE_REFERENCIA___RELACAO_DE_MATERIAIS_E_ESPECIFICACOES___COM_ADENSAMENTO.pdf
    Anexo_0705179_TERMO_DE_REFERENCIA___ANEXOS.pdf
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS 

SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 – MATERIAL GRÁFICO – ESTIMATIVA DE PREÇOS – ELEIÇÕES 2020 – 22 ITENS

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

1 serviço 6490 1716 0,19 0,32 0,14 0,22 0,17 0,27

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 1233,10 549,12

B Empresa Gráfica Mascarenhas 908,60 377,52

Valor total estimado 
R$ 1.070,85 R$ 463,32

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 1.534,17

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

2 serviço 6490 1716 0,19 0,32 0,14 0,22 0,17 0,27

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 1233,10 549,12

B Empresa Gráfica Mascarenhas 908,60 377,52

Valor total estimado 
R$ 1.070,85 R$ 463,32

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 1.534,17

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

3 serviço 25 10 2,00 3,00 6,00 9,00 4,00 6,00

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 50,00 30,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 150,00 90,00

Valor total estimado 
R$ 100,00 R$ 60,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 160,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

4 serviço 17700 4680 0,14 0,19 0,10 0,13 0,12 0,16

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 2478,00 889,20

B Empresa Gráfica Mascarenhas 1770,00 608,40

Valor total estimado 
R$ 2.124,00 R$ 748,80

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 2.872,80

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Formulário “Ata da Mesa 
Receptora de Votos”

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Formulário “Ata da Mesa 
Receptora de Votos” 
Continuação

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Formulário “Ata da Mesa 
Receptora de Justificativas”

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Formulário “Identificação de 
Eleitor com Deficiência ou 
Mobilidade Reduzida”
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Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

5 serviço 1140 260 0,40 0,60 0,45 1,30 0,43 0,95

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 456,00 156,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 513,00 338,00

Valor total estimado 
R$ 484,50 R$ 247,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 731,50

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

6 serviço 110000 30000 0,09 0,20 0,06 0,07 0,08 0,14

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 10340,00 6000,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 6600,00 2100,00

Valor total estimado 
R$ 8.470,00 R$ 4.050,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 12.520,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

7 serviço 110000 0,09 0,04 0,07

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 10340,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 4400,00

Valor total estimado 
R$ 7.370,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 7.370,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

8 serviço 1500 1500 0,59 0,59 0,15 0,15 0,37 0,37

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 885,00 885,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 225,00 225,00

Valor total estimado 
R$ 555,00 R$ 555,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 1.110,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

9 serviço 1500 0,59 0,15 0,37

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 885,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 225,00

Valor total estimado 
R$ 555,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 555,00

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Cartaz para “Identificação 
das Seções Condensadas no 
Local de Votação”

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Cédulas de Votação – 
Eleição Majoritária

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Cédulas de Votação – 
Eleição Proporcional

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Cédulas de Votação Paralela 
– Eleição Majoritária

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Cédulas de Votação Paralela 
– Eleição Proporcional
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Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

10 serviço 130 35 21,00 29,00 11,00 14,00 16,00 21,50

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 2730,00 1015,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 1430,00 490,00

Valor total estimado 
R$ 2.080,00 R$ 752,50

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 2.832,50

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

11 serviço 130 35 21,00 29,00 11,00 14,00 16,00 21,50

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 2730,00 1015,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 1430,00 490,00

Valor total estimado 
R$ 2.080,00 R$ 752,50

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 2.832,50

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

12 Senhas serviço 6000 1700 0,60 0,92 0,55 0,60 0,58 0,76

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 3600,00 1564,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 3300,00 1020,00

Valor total estimado 
R$ 3.450,00 R$ 1.292,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 4.742,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

13 serviço 6490 1716 1,00 1,30 1,40 1,70 1,20 1,50

A Empresa F&F Gráfica Editora PA 2018 6490,00 2230,80

B Empresa Gráfica Mascarenhas 9086,00 2917,20

Valor total estimado 
R$ 7.788,00 R$ 2.574,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 10.362,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

14 serviço 6490 1716 1,00 1,31 0,89 1,20 0,95 1,26

A Empresa F&F Gráfica Editora PA 2018 6490,00 2247,96

B Empresa Gráfica Mascarenhas 5776,10 2059,20

Valor total estimado 
R$ 6.133,05 R$ 2.153,58

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 8.286,63

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Recibo de Quitação de 
Entrega de Urnas Eletrônicas 
e de Materiais de Votação

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Recibo da Entrega de 
Material ao Presidente da 
Mesa Receptora de 
Votas/Mesa Receptora de 
Justificativas

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Envelope para Remessa à 
Junta Eleitoral

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Envelope para Remessa da 
Memória de Resultado de 
Votação
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Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

15 serviço 6490 1716 1,00 1,81 0,99 1,80 1,00 1,81

A Empresa F&F Gráfica Editora PA 2018 6490,00 3105,96

B Empresa Gráfica Mascarenhas 6425,10 3088,80

Valor total estimado 
R$ 6.457,55 R$ 3.097,38

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 9.554,93

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

16 serviço 590 160 2,00 7,60 2,40 6,00 2,20 6,80

A Empresa F&F Gráfica Editora PA 2018 1180,00 1216,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 1416,00 960,00

Valor total estimado 
R$ 1.298,00 R$ 1.088,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 2.386,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

17 Bottons de Identificação serviço 6490 1716 0,25 0,37 0,24 0,40 0,25 0,39

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 1622,50 634,92

B Empresa Gráfica Mascarenhas 1557,60 686,40

Valor total estimado 
R$ 1.590,05 R$ 660,66

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 2.250,71

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

18 Letreiro “Zona Seção” serviço 6490 1716 0,27 0,41 0,73 1,50 0,50 0,96

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 1752,30 703,56

B Empresa Gráfica Mascarenhas 4737,70 2574,00

Valor total estimado 
R$ 3.245,00 R$ 1.638,78

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 4.883,78

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

19 serviço 2310 3,31 2,70 3,01

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 7646,10

B Empresa Gráfica Mascarenhas 6237,00

Valor total estimado 
R$ 6.941,55

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 6.941,55

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Envelope para 
Acondicionamento dos 
Formulários de Justificativas 
e de Identificação do Eleitor 
com Deficiência ou 
Mobilidade Reduzida

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Envelope para 
Acondicionamento das 
Cédulas de Votação

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Adesivo Alfabético 
Automotivo
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Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

20 serviço 6930 4,10 3,30 3,70

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 28413,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 22869,00

Valor total estimado 
R$ 25.641,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 25.641,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

21 serviço 25 10 3,00 5,00 7,00 10,00 5,00 7,50

A Empresa F&F Gráfica Editora PA 2018 75,00 50,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 175,00 100,00

Valor total estimado 
R$ 125,00 R$ 75,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 200,00

Item Descrição Unidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Total 1º Turno Total 2º Turno Total Geral 1º Turno Total Geral 2º Turno

Empresa A Empresa B

22 Diplomas serviço 5500 0,95 0,41 0,68

A Empresa Art´s Gráfica Ltda 5225,00

B Empresa Gráfica Mascarenhas 2255,00

Valor total estimado 
R$ 3.740,00

VALOR GLOBAL 1º E 2º TURNOS R$ 3.740,00

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO( 1º TURNO) R$ 92.369,40

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO( 2º TURNO) R$ 20.671,84

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO( 1º E 2º TURNOS) R$ 113.041,24

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Adesivo Alfabético 
Automotivo Tipo 2

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno

Cartaz Mesa Justificativa de 
Votos

Quantidade 
1º Turno

Quantidade 
2º Turno

Unitário 
Médio 1º 

Turno

Unitário 
Médio 2º 

Turno

Total Global 1º e 2º 
TurnosEmpresa A 2º 

Turno
Empresa B 2º 

Turno
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da contratação de serviços de impressão

e confecção de material gráfico para as Eleições de 2020, conforme
termo de referência e seus anexos, eventos 0705176, 0705178 e
0705179.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para estimativa de preços, despacho GSAD evento
0706643.

 
Contatamos diversas gráficas, mercado nacional e local;

e, por inúmeras vezes, reiteramos o pedido de envio de cotação por e-
mail e ligação telefônica eventos 0707274, 0710002, 0710007 e
0713422. Recebemos 02 (duas) propostas, que contemplam os
22 itens, das gráficas Art´s Grafica evento 0708004 e Gráfica
Mascarenhas evento 0713421.

Nos sentimos confortáveis em seguir a estimativa de
preços com ambas empresas, considerando que em análise ao
procedimento administrativo das Eleições 2018 evento 0010511-
09.2017.6.02.8502, não houve reajuste inflacionário e a média de
valores dos itens permanece inalterada ou minimamente variada a
exemplo do item envelope que utilizamos a métrica daquele
procedimento.

 
Confeccionada a planilha de estimativa de preços

evento 0716016 foi estimado para o 1º turno o valor de R$92.369,40
(noventa e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta
centavos) , para o 2º turno o valor de R$20.671,84 (vinte mil
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro
centavos) totalizando R$113.041,24 (cento e treze mil quarenta e um
reais e vinte e quatro centavos) 1º e 2º turnos. CATSER:27600.
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Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com
ampla participação face a pandemia do COVID-19.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 04/06/2020, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716018 e o código CRC FE395791.

0001755-57.2020.6.02.8000 0716018v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0716018, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/06/2020, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716047 e o código CRC 677844D1.

0001755-57.2020.6.02.8000 0716047v1

Despacho COMAP 0716047         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 310



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0716047).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/06/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716126 e o código CRC 7CE36AC5.

0001755-57.2020.6.02.8000 0716126v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
 
À SLC para elaboração da minuta do edital da

licitação, na modalidade pregão eletrônico, com ampla
participação dada as consequências da pandemia de COVID-
19, conforme sugerido pela SEIC.

Após, sigam os autos à AJ-DG para a análise
competente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2020, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716212 e o código CRC D1BC02CE.

0001755-57.2020.6.02.8000 0716212v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  04/06/20  18:28                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 04Jun20                            NUMERO  : 2020PE000175   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA SBEA. RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECçãO DE SER-
  VIçOS DE IMPRESSãO E CONFECçãO DE MATERIAL GRáFICO PARA 1º TURNO - ELEIÇÕES/20
  DESPACHO SEIC (0716018). SEI 0001755-57.2020.6.02.8000.                       
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339039 070279 MAT SERIMP                92.369,40
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   04Jun20   18:26
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 175/20 (0716345)

Observação:

Reserva de crédto para confecção material gráfico para 1º turno
eleições 2020.

Remanejamento de R$ 42.750,28 da referida reserva de crédito.
UGR conforme PLOA.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/06/2020, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716346 e o código CRC 37A352AC.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

MMiinnuuttaa  
  
PROCESSO Nº 0001755-57.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviço de impressão e 
confecção de material gráfico para as eleições de 2020, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Comissão de Eleições desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para a 
prestação de serviço  de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 
2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 

1.2. . 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL  
 
2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de uma semana , após 
envio da arte pela gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será 
submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da 
aprovação, a Contratada terá o prazo de 20 dias para a confecção e entrega  do material 
final (formulários e demais itens de modelos constantes no Termo de Referência 
destinados ao 1º Turno de Votação). O prazo para entrega não poderá ser excedido, sob 
pena de prejudicar o cronograma de distribuição do material aos cartórios eleitorais. 
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2.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para 

a Capital (Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade 

Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, 

observando-se que o prazo máximo de entrega do material será o de duas semanas 

antes da realização do segundo turno das eleições. 

 

2.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues 

rigorosamente em acordo com as especificações do Termo de Referência, devendo os 

interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes 

dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de 

empacotamento dos itens licitados, utilizando-se para isso do modelo constante no Anexo 

III. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados  do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
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administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I e I-A;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de item cada item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para efeito de escalonamento das propostas. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 
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7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais estão disponíveis no Anexo 
I-A, que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em 
relação ao valor total de cada item e em relação ao valor global do lote. 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
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8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência 
dos Modelos e Condições (Anexo III). 

 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
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prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas 

de Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item que compõe o lote ofertado, 

bem como seu valor global (do lote). 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 
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IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente:  

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será 

processada mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para 

cumprimento das obrigações assumidas; 

 

b) Multa: 

 

 

b.1) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento 

convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite 

máximo de 15 (quinze) dias: 

 

b.1.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia; 

b.1.2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

b.1.3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 

 

b.2) Multa por inexecução contratual: 
 

b.2.1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que 

será calculada sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item 

contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a 

critério da Administração, não mais ser aceito o material; 
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b.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que 

será calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 

dias, desde que a administração não mais aceite o material. 

 

17.5.  As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.7.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.15.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá 
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 
somente após a conclusão dos serviços. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de 

Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato 

que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 

 
b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 
estabelecidos; 
 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 
 
d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante 
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e 
entrega de modelos e produtos; 
 
e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, 
qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações mínimas exigidas neste ato convocatório; 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições, modelos e prazos estipulados; 

b)  

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; 
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c) Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 

todo e qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das 

especificações constantes do Termo de Referência. 

 

d) Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 

o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de 

descarte ou de aproveitamento por parte da Administração; 

 

e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

 

f) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-

AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja 

fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL; 

 

h) Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que 

anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento. 

 
22- DO RECEBIMENTO 

 
22.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, no horário de 
expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, 
Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de 
segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 
 
22.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, 
contados da data de autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. 
Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial 
ou total do contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o segundo 
turno, o material deverá ser entregue em até duas semanas antes da realização das 
eleições. 
 
22.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se 
verificadas irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo 
máximo de 5 (cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de 
execução contratual. 
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22.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 
 

a) Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do 

TRE- AL, para posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações constantes do pedido. 

 

b) Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação de qualidade 

e quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade 

Fiscalizadora do Contrato, com o auxílio das unidades executoras 

(Coordenadoria de Logística da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

22.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, 

e distribuídos nas quantidades previstas no Termo de Referência. 

 

22.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à 

conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a 

reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as 

incorreções porventura detectados. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 
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23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Itens, Lotes e Preços Máximos; 
ANEXO I-B – Relação de Modelos dos Itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições. 
 

 
23.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxx  de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção de 

material gráfico para as Eleições de 2020. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 

eleições de 2020. 

 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR LOTE, seguindo o 

modelo de contratações levada a termo em exercícios anteriores, no sentido de reunir os 

itens semelhantes para garantir atratividade comercial, uniformidade de execução e 

racionalidade à gestão contratual. 

 

 

Seria difícil acompanhar a elaboração de cada um dos itens por fornecedores diferentes. É 

só relembrar as inúmeras dificuldades de execução já enfrentadas nas contratações 

anteriores e multiplicar pelo número de itens (essas dificuldades foram de natureza 

diversa, desde a falta de planejamento do fornecedor ao desinteresse em fornecer o 

material por questões econômicas, já considerando a entrega por lote). 

 

 

4. MODO DE EXECUÇÃO 
 

 

4.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 1 semana, após envio da arte pela 

gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será submetido à Unidade 

Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada 

terá o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos formulários e demais itens de 

modelos constantes deste Termo de Referência destinados ao 1º Turno de Votação. O 

prazo para entrega não poderá ser excedido, sob pena de prejudicar o cronograma de 

distribuição do material aos cartórios eleitorais. 
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4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para a Capital 

(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a 

ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se que o prazo 

máximo de entrega do material será o de duas semanas antes da realização do segundo 

turno das eleições. 

 

 

4.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo 

com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em participar 

do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condições 

aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens licitados. 

 

 

4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material com 

as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento do modelo impresso para aprovação. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 

5.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 

condições, modelos e prazos estipulados; 

 

 

5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e 

expressa anuência do Contratante; 

 

 

5.3. Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e 

qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes 

deste Termo. 

 

 

5.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o material 

que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de 

aproveitamento por parte da Administração; 
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5.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação. 

Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 

5.6. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento 

do TRE-AL; 

 

 

5.7. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que anteceder o prazo 

da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

 

6.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa 

as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 

 

 

6.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 
 

 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora; 

 

 

6.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora, 

os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos e 

produtos; 

 

 

6.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer 
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material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas 

exigidas neste ato convocatório; 

7. ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

 

7.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado Almoxarifado do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, 

Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 

19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

 

 

7.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de 

autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. Após este prazo, o 

fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do 

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o segundo turno, o 

material deverá ser entregue em até duas semanas antes da realização das eleições. 

 

 

7.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5 

(cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução 

contratual. 

 

 

7.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 
 

 

7.4.1. Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE- AL, 

para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes 

do pedido. 

 

 

7.4.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do 

Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria 

de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

 

 

7.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, e 
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distribuídos nas quantidades previstas neste Termo de Referência. 

 

 

 

7.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 

qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no 

todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados. 

 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 

8.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

 

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 

 

 

8.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada 

mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

 

8.2.2. Multa: 
 

 

8.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; 

que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias: 
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a1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia; 

a2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 

 

 

8.2.2.2. Multa por inexecução contratual: 
 

 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso 

superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser 

aceito o material; 

 

 

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a 

administração não mais aceite o material; 

 

 

8.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com as 

demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicialmente. 

 

 

8.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

 

8.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços, 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

 

8.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 
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Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza Luciana Wander de Oliveira Melo 

Escola Judiciária Eleitoral Seção de Almoxarifado 
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ANEXO I-A 
Especificações dos Itens, Lotes e Preços Máximos; 

 

 
 

LOTE 
 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

BASE DE CÁLCULO 
 

UNID. 
Quantidade  Preço Máximo 

Unitário 
Preço Máximo 

Unitário 

LOTE 1 1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos”, em papel offset 75 g/m² 

branco, no formato A4, impressão 

frente e verso na cor preta e em via 

única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades 

e 50 pacotes cintados contendo 50 

unidades cada.  

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 6.490 R$ 0,17 R$ 1.070,85 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos” “Continuação”, em papel offset 

75 g/m² branco, no formato A4, 

impressão frente e verso na cor preta e 

em via única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 6.490 R$ 0,17 R$ 1.070,85 
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e 50 pacotes cintados contendo 50 

unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 
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 3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² 

branco, no formato A4, impressão frente 

na cor preta e em via única. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 25 R$ 4,00 R$ 100,00 

4 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm 

x 6,9cm, impressos em 3 por página A4, 

papel AP 75g/m² e impressão em preto e 

branco. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

3 folhas A4 por Seção Eleitoral, 

contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento

 p

ara centenas. 

Folha 17.700 R$ 0,12 R$ 2.124,00 

5 Cartaz para Identificação das Seções 

Condensadas no Local de Votação em 

papel formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, 

de 75g, com impressão na frente e em 

preto. 

 

*O material deverá ser entregue em 

pacotes de 25 unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 1.140 R$ 0,43 R$ 484,50 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722598)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 350



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

37 

 

 

6 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente e verso 

na cor preta e em via única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades e 

50 pacotes cintados contendo 50 unidades 

cada. 

 PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 1.716 R$ 0,27 R$ 463,32 

 

7 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos” “Continuação”, em papel offset 75 

g/m² branco, no formato A4, impressão 

frente e verso na cor preta e em via única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades e 

50 pacotes cintados contendo 50 unidades 

cada. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 1.716 R$ 0,27 R$ 463,32 

 

8 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² 

branco, no formato A4, impressão frente 

na cor preta e em via única. 

 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 10 R$  6,00 R$ 60,00 
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9 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm 

x 6,9cm, impressos em 3 por página A4, 

papel AP 75g/m² e impressão em preto e 

branco. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

3 folhas A4 por Seção Eleitoral, 

contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento para centenas. 

Folha 4.680 R$ 0,16 R$ 748,80 

 

10 Cartaz para Identificação das Seções 

Condensadas no Local de Votação em 

papel formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, 

de 75g, com impressão na frente e em 

preto. 

 

*O material deverá ser entregue em 

pacotes de 25 unidades cada. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 260 R$ 0,95 R$ 247,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 1 

 
 
 

R$ 6.832,64 
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LOTE 2 11 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, 

para o cargo de Prefeito, impressão frente 

e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco 

originalmente amarelo de 75 g/m². 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 
191 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 77,00 R$ 8.470,00 
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  mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão 

ser entregues embaladas em pacotes 

contendo 100 unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

     

12 Cédulas de votação – Eleição Proporcional, 

impressão frente e verso na cor preta e 

tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco de 75 g/m². 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra: 84 mm. 

Deverão ser entregues embaladas em 

pacotes contendo 10 unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 R$ 67,00 R$7.370,00 

13 Cédulas de votação paralela – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, 

impressão frente e verso na cor preta e 

tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra 84 mm 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 R$ 0,37 R$ 555,00 
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14 

Cédulas de votação paralela – Eleição 

Proporcional, impressão frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e 

números, em papel opaco branco. 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra 84 mm 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 R$ 0,37 R$ 555,00 

 

15 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, 

para o cargo de Prefeito, impressão frente 

e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco 

originalmente amarelo de 75 g/m². 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 30 R$ 135,00 R$ 4.050,00 
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16 Cédulas de votação paralela – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, 

impressão frente e verso na cor preta e 

tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra 84 mm 

 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

 

 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1500 R$ 0,37 R$ 555,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 2 

 
 
 

R$ 21.555,00 
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LOTE 3  

 
17 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – 

Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 
unidades. 
 
PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 130 R$ 16,00 R$ 2.080,00 
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18 

Recibo da Entrega de Material ao 

Presidente da Mesa Receptora de 

Votos/Mesa Receptora de Justificativas - 

Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 
unidades. 
 
PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 130 R$ 16,00 R$ 2.080,00 
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19 Senhas agrupadas em blocos de papel-

jornal, 1 via, com 50 folhas por bloco, no 

tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor 
preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, 
acabamento 

1 bloco de senhas para cada 

seção eleitoral. 

Bloco 6.000 R$ 0,58 R$ 3.450,00 
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  de blocagem (colados na cabeça). 

 
Obs.: os blocos serão acondicionados em 

pacotes de 50 unidades. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

     

  

 
20 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – 

Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 35 R$ 21,50 R$ 752,50 
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preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 
unidades. 

 
PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

  

 
21 

Recibo da Entrega de Material ao 

Presidente da Mesa Receptora de 

Votos/Mesa Receptora de Justificativas - 

Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 35 R$ 21,50 R$ 752,50 
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unidades. 
 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 22 Senhas agrupadas em blocos de papel-

jornal, 1 via, com 50 folhas por bloco, no 

tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor 
preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, 
acabamento 

de blocagem (colados na cabeça). 
 

Obs.: os blocos serão acondicionados em 

pacotes de 50 unidades. 

 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 bloco de senhas para cada 
seção eleitoral. 

Bloco 1.700 R$ 0,76 R$ 1.292,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 3 

 
 
 

R$ 10.407,00 

LOTE 4  

 
23 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral 

dos documentos relativos à Mesa. 

Envelope Saco  com Fita Adesiva 

(autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 R$ 1,20 R$ 7.788,00 
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acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

 

 
24 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, 

de, no mínimo, 180 g/m², no tamanho de 

15x10 cm, impressão frente, na cor preta, 

com fecho autocolante e acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

 

 
Unidade 

 

 
6.490 

R$ 0,95 R$ 6.133,05 

25 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de 

Identificação do Eleitor com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida, Envelope Saco com 

Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 x 28 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 R$ 1,00 R$ 6.457,55 

26 Envelope para Acondicionamento das 

Cédulas de votação nas Eleições. Envelope 

Saco com Fita 

10% do total de

 Seções Eleitorais e 

considerando a 

Unidade 590 R$ 2,20 R$ 1.298,00 
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  Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 26 x 36 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

divisão em dezenas.     

  

 
27 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral 

dos documentos relativos à Mesa. 

Envelope Saco  com Fita Adesiva 

(autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 envelope para cada Seção 
Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 
considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 1716 R$ 1,50 R$ 2.574,00 

  

 
28 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, 

de, no mínimo, 180 g/m², no tamanho de 

15x10 cm, impressão frente, na cor preta, 

com fecho autocolante e acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 envelope para cada Seção 
Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 
considerando a divisão em 

dezenas. 

 

 
Unidade 

 

 
1.716 

R$ 1,26 R$ 2.153,58 
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 29 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de 

Identificação do Eleitor com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida, Envelope Saco com 

Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 x 28 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 envelope para cada Seção 
Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 
considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 1.716 R$ 1,81 R$ 3.097,38 

 30 Envelope para Acondicionamento das 

Cédulas de votação nas Eleições. Envelope 

Saco com Fita 

Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 26 x 36 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

10% do total de
 Seções Eleitorais e 

considerando a 
divisão em dezenas. 

Unidade 160 R$ 6,80 1.088,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 4 

 
 
 

R$ 30.589,56 
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LOTE 5 31 Bottons de identificação dos cargos dos 

componentes das mesas receptoras de 

votos, em papel adesivo com brilho e 

autocolante, de acordo com o modelo do 

Anexo I, contendo, cada cartela, a 

identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 

2º MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens 

deverão ser confeccionados em cartelas, 

contendo em cada uma 4 bottons. Serão 

entregues em pacotes de 50 unidades 

(cartelas). 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 1.716 R$ 0,25 R$ 1.590,05 

32 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. 

Impressão na frente (tipo paisagem), em 

preto, papel offset branco 120 g/m², 

Impressão offset, entregues em pacotes de 

10 unidades cada, com identificação 

externa da Zona Eleitoral. O letreiro 

deverá conter o número da Zona Eleitoral e 

espaço para inscrição do número da Seção 

Eleitoral, de acordo com modelo do Anexo 

20 e nos quantitativos da Tabela constante 

no Anexo 20.1. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente

 10

%, considerando a embalagem 

de 10 unidades por pacote. 

Unidade 6.490 R$ 0,50 R$ 3.245,00 

33 Adesivo alfabético automotivo (fixação 

externa), com brasão da República e 

dizeres: “A SERVIÇO 

50 por Zona Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

Unidade 2.310 R$ 3,01 R$ 6.941,55 
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  DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no tamanho 12 cm 

(A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do 

tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com 

impressão digital em alta resolução. 

 

O material deverá ser entregue em pacotes 

de 25 unidades cada. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

10%, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 25 

unidades cada. 

    

34 Adesivo alfabético automotivo (fixação 

externa) com dizeres: “CREDENCIAL N.º – 

TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 

6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), 

fabricado em policromia, do tipo leitoso, da 

cor branca, de vinil, com impressão digital 

em alta resolução. 

 

O material deverá ser entregue em pacotes 
de 25 unidades cada. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

150 por Zona Eleitoral, com 

acréscimo contingente  de 10%. 

Unidade 6.930 R$ 3,70 R$ 25.641,00 

34 Bottons de identificação dos cargos dos 
componentes das mesas receptoras de votos, 
em papel adesivo com brilho e autocolante, 

de acordo com o modelo do Anexo I, 
contendo, cada cartela, a identificação de 
PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º MESÁRIO e 

SECRETÁRIO. Os itens deverão ser 
confeccionados em cartelas, contendo em 
cada uma 4 bottons. Serão entregues em 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 1.716 R$ 0,39 R$ 660,66 
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pacotes de 50 unidades (cartelas). 
PARA O SEGUNDO  TURNO, SE HOUVER. 

35 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. 
Impressão na frente (tipo paisagem), em 

preto, papel offset branco 120 g/m², 
Impressão offset, entregues em pacotes de 

10 unidades cada, com identificação externa 
da Zona Eleitoral. O letreiro deverá conter o 

número da Zona Eleitoral e espaço para 
inscrição do número da Seção Eleitoral, de 

acordo com modelo do Anexo 20 e nos 
quantitativos da Tabela constante no Anexo 

20.1. 
PARA O SEGUNDO  TURNO, SE HOUVER. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 

10 unidades por pacote. 

Unidade 1.716 R$ 0,96 R$ 1.638,78 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 5 

 
 
 
 

39.717,04 

 
 
 

 

36 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no 

formato A3 (formato: 29,7 x 42 cm), Cores 

4/0, no papel: Couché fosco 115 g/m2 e 

Impressão offset.  

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 25 R$ 5,00 R$ 125,00 
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LOTE 6 PARA O PRIMEIRO TURNO. 

22 Diplomas em papel couché fosco de 230 g, 

padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em 

pacotes de 10 unidades cada. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

Considerando a soma dos cargos 

eleitos, acrescidos dos 

suplentes. 

Unidade 5.500 R$  0,68 R$ 3.740,00 

21 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no 

formato A3 (formato: 29,7 x 42 cm), Cores 

4/0, no papel: Couché fosco 115 g/m2 e 

Impressão offset. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 10 R$ 0,75 R$ 75,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 6 

3.940,00 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722598)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 369



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mônica Maciel Braga de 

Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 
Luciana Wander de 

Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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Anexo I-B 

 

Relação de modelos 

 

MODELO DESCRIÇÃO 

1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 

4 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 

5 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 

6 Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 

7 Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 

8 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

9 Cédulas de votação – Eleição Proporcional. 

10 Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito – 1º e 2º Turnos. 

11 
Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional. 

12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação. 

13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas. 

14 
Senhas. 

15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa. 

16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação. 

17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 

18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições. 
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19 
Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 

20 
Letreiro “Zona Seção. 

20.1 Quantitativos por Zona Eleitoral 

21 Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 

22 Adesivo  alfabético  automotivo: “CREDENCIAL N.º  – TRANSPORTE GRATUITO DE 

ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974.. 

23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos. 

24 Diplomas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 
Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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MODELO 1 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 
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MODELO 2 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 
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MODELO 3 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 
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MODELO 4 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 
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MODELO 5 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 
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MODELO 6 

Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 
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MODELO 7 

Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 
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MODELO 8 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 
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MODELO 9 

Cédulas de votação – Eleição Proporcional 

 

 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722598)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 384



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

 

MODELO 10 

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 1º e 2º 

Turnos 
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MODELO 11 

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional 
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MODELO 12 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação 
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MODELO 13 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas 

 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722598)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 390



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

 

MODELO 14 

Senhas 
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MODELO 15 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa 
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MODELO 16 

Envelope para Remessa de Memória de Resultado de Votação 
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MODELO 17 

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida 
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MODELO 18 

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições 
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MODELO 19 

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 
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MODELO 20 

Letreiro “Zona Seção 
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MODELO 20.1 

Quantitativos por Zona Eleitoral 
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MODELO 21 

Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL 
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MODELO 22 

Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º  – TRANSPORTE GRATUITO DE 

ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974 
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MODELO 23 

Cartaz Mesa Justificativa de Votos 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722598)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 406



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722598)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 407



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

 

MODELO 24 

Diplomas 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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Anexo III 
 

Declaração de Ciência 
 
 
 
 
 

 , CNPJ/MF nº  , sediada na                        Fone: 
___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob as penas da lei, que tomou 
ciência  dos modelos  e condições para cumprimento das obrigações previstos no 
Pregão nº xx/2020 e seus anexos. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2020. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4305 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a confecção de material
gráfico para as eleições.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão da informação
SEIC 0716018.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Na minuta apresentada os materiais para o primeiro e segundo turnos foram 
decompostos em dois itens, haja vista que o valor estimado para eles não é igual, razão
pela qual solicito ratificação desta alteração que consta do anexo I-A do edital. Neste
sentido, ressalto que no momento de cadastrar o edital no comprasnet, é necessário
registrar apenas um valor estimado para cada item. 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/06/2020, às 21:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/06/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722599 e o código CRC 368015FD.

0001755-57.2020.6.02.8000 0722599v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.

 

Reporto-me à Informação 4305, da SLC (doc. 0722599),
acerca da qual nada temos a opor, para subemeter o feito à análise
da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto no Parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 00:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723082 e o código CRC C60B565B.

0001755-57.2020.6.02.8000 0723082v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001755-57.2020.6.02.8000
INTERESSADO :  

ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL
GRÁFICO.

 

Parecer nº 1197 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0722598) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de empresa para a prestação de serviço de
impressão e confecção de material gráfico para as eleições de
2020, tudo de acordo com a justificativa constante no termo
de referência (0705176), aprovado pela Comissão Permanente
de Planejamento de Eleições (0703352).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0716018)
estimou  para o 1º turno o valor de R$ 92.369,40 (noventa e
dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta
centavos), para o 2º turno o valor de R$20.671,84 (vinte mil
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro
centavos) totalizando R$113.041,24 (cento e treze mil
quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme
planilha estimativa de preços (0716016).

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com ampla
participação face a pandemia de covid-19.

Foi juntado pela COFIN a reserva de crédito no 
evento 0716345, referente ao 1º turno das eleições.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0722598) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando impressão e
confecção de material gráfico para as eleições de 2020, com
ampla participação. 

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a

Parecer 1197 (0723265)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 415



licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES
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1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

0664141

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM

0705176

 

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM  

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento
de itens? SIM  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica? N/A  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação
de atestados de capacidade técnica? N/A  

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou visita
técnica? N/A  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas
e/ou equipamentos?

N/A  
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21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? NÃO Esclarecer

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0703352

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0716018

 25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0716016

 

 

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34
da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique em
vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 0722598

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite
máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

A minuta do edital contém definição da forma de apresentação
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36 de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação
das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor
a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? N/A  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 0722598

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e
à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições de
habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM Irreajustáveis

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  
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55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM
 

0716345

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 

 

 5. DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 

 

Sem embargo, remete-se o presente à SAD, a fim de
juntar à instrução o esclarecimento quanto ao item 22 da
tabela acima.

 

Atenciosamente.
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 23/06/2020, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/06/2020, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723265 e o código CRC A79ED525.
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
Em face do Parecer 1197, da AJ-DG (doc. 0723265),

solicito à Unidade Gestora prestar os esclarecimentos sobre
eventuais requisitos de sustentabilidade aplicáveis à
contratação e, se for o caso, inclui-los no TR que, nesse caso,
deverá retornar à SLC, para alteração da minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723413 e o código CRC 1A4B1AF8.
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
À SLC
 
Tendo em vista o despacho do Senhor Secretário de Administração
(0723413), retorno o presente a essa Seção para alteração da minuta
do edital, tendo em vista ser acrescido no TR (0724150) o item 9,
referente aos critérios de sustentabilidade, conforme observação
inserta no parec er da AJ-DG (0723265).
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 25/06/2020, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724126 e o código CRC 78DD7E3B.

0001755-57.2020.6.02.8000 0724126v1
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção 

de material gráfico para as Eleições de 2020. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 

eleições de 2020. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR LOTE, 

seguindo o modelo de contratações levada a termo em exercícios anteriores, no sentido 

de reunir os itens semelhantes para garantir atratividade comercial, uniformidade de 

execução e racionalidade à gestão contratual. 

 

Seria difícil acompanhar a elaboração de cada um dos itens por fornecedores diferentes. 

É só relembrar as inúmeras dificuldades de execução já enfrentadas nas contratações 

anteriores e multiplicar pelo número de itens (essas dificuldades foram de natureza 

diversa, desde a falta de planejamento do fornecedor ao desinteresse em fornecer o 

material por questões econômicas, já considerando a entrega por lote). 

 

4.MODO DE EXECUÇÃO 

 

4.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 1 semana, após envio da arte pela 

gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será submetido à Unidade 

Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada 

terá o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos formulários e demais itens de 

modelos constantes deste Termo de Referência destinados ao 1º Turno de Votação. O 

prazo para entrega não poderá ser excedido, sob pena de prejudicar o cronograma de 

distribuição do material aos cartórios eleitorais. 

 

4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para a Capital 
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(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, 

a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se que o 

prazo máximo de entrega do material será o de duas semanas antes da realização do 

segundo turno das eleições. 

 

4.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo 

com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em participar 

do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condições 

aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens licitados. 

 

4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material com 

as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento do modelo impresso para aprovação. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 

condições, modelos e prazos estipulados; 

 

5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e 

expressa anuência do Contratante; 

 

5.3. Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e 

qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes 

deste Termo. 

 

5.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o material 

que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de 

aproveitamento por parte da Administração; 

 

5.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação. 

5.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso 
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assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

5.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o 

acompanhamento do TRE-AL; 

 

5.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que anteceder o prazo 

da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte 

daquela; 

 

6.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora; 

 

6.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora, 

os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos e 

produtos; 

 

6.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer 

material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas 

exigidas neste ato convocatório; 
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7. ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

7.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado Almoxarifado do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, 

Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, 

das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

 

7.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de 

autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. Após este prazo, o 

fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do 

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o segundo turno, o 

material deverá ser entregue em até duas semanas antes da realização das eleições.  

 

7.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5 

(cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução 

contratual. 

 

7.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 

 

7.4.1. Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-

AL, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações 

constantes do pedido. 

 

7.4.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do 

Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

 

7.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, e 

distribuídos nas quantidades previstas neste Termo de Referência. 
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7.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 

qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no 

todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar 

o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais. 

 

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 

 

8.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada 

mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

8.2.2. Multa: 

  

8.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; 

que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias: 

 

a1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia;  

a2) 1,0%  (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;  
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a3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.  

 

8.2.2.2. Multa por inexecução contratual: 

 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso 

superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser 

aceito o material; 

 

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a 

administração não mais aceite o material; 

 

8.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com as 

demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicialmente. 

 

8.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

8.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços, 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

8.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

9.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que dispõe 

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras, informo que os materiais constantes no rol deste Termo de Referência 

sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 
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menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza Luciana Wander de Oliveira Melo 

Escola Judiciária Eleitoral Seção de Almoxarifado 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

MMiinnuuttaa  
  
PROCESSO Nº 0001755-57.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviço de impressão e 
confecção de material gráfico para as eleições de 2020, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Comissão de Eleições desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para a 
prestação de serviço  de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 
2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 

1.2. . 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL  
 
2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de uma semana , após 
envio da arte pela gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será 
submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da 
aprovação, a Contratada terá o prazo de 20 dias para a confecção e entrega  do material 
final (formulários e demais itens de modelos constantes no Termo de Referência 
destinados ao 1º Turno de Votação). O prazo para entrega não poderá ser excedido, sob 
pena de prejudicar o cronograma de distribuição do material aos cartórios eleitorais. 
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2.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para 

a Capital (Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade 

Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, 

observando-se que o prazo máximo de entrega do material será o de duas semanas 

antes da realização do segundo turno das eleições. 

 

2.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues 

rigorosamente em acordo com as especificações do Termo de Referência, devendo os 

interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes 

dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de 

empacotamento dos itens licitados, utilizando-se para isso do modelo constante no Anexo 

III. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados  do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
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administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0724723)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 433

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

5 

 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I e I-A;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de item cada item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para efeito de escalonamento das propostas. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 
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7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais estão disponíveis no Anexo 
I-A, que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em 
relação ao valor total de cada item e em relação ao valor global do lote. 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
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8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência 
dos Modelos e Condições (Anexo III). 

 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
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prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas 

de Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item que compõe o lote ofertado, 

bem como seu valor global (do lote). 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 
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IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente:  

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será 

processada mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para 

cumprimento das obrigações assumidas; 

 

b) Multa: 

 

 

b.1) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento 

convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite 

máximo de 15 (quinze) dias: 

 

b.1.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia; 

b.1.2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

b.1.3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 

 

b.2) Multa por inexecução contratual: 
 

b.2.1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que 

será calculada sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item 

contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a 

critério da Administração, não mais ser aceito o material; 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0724723)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 448



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

20 

 

 

b.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que 

será calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 

dias, desde que a administração não mais aceite o material. 

 

17.5.  As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.7.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.15.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá 
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 
somente após a conclusão dos serviços. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de 

Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato 

que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 

 
b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 
estabelecidos; 
 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 
 
d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante 
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e 
entrega de modelos e produtos; 
 
e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, 
qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações mínimas exigidas neste ato convocatório; 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições, modelos e prazos estipulados; 

b)  

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; 
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c) Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 

todo e qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das 

especificações constantes do Termo de Referência. 

 

d) Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 

o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de 

descarte ou de aproveitamento por parte da Administração; 

 

e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

 

f) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-

AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja 

fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL; 

 

h) Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que 

anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento. 

 
22- DO RECEBIMENTO 

 
22.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, no horário de 
expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, 
Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de 
segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 
 
22.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, 
contados da data de autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. 
Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial 
ou total do contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o segundo 
turno, o material deverá ser entregue em até duas semanas antes da realização das 
eleições. 
 
22.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se 
verificadas irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo 
máximo de 5 (cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de 
execução contratual. 
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22.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 
 

a) Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do 

TRE- AL, para posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações constantes do pedido. 

 

b) Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação de qualidade 

e quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade 

Fiscalizadora do Contrato, com o auxílio das unidades executoras 

(Coordenadoria de Logística da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

22.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, 

e distribuídos nas quantidades previstas no Termo de Referência. 

 

22.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à 

conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a 

reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as 

incorreções porventura detectados. 

 
23 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

23.1.  Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que 
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação 
de serviços ou obras, informo que os materiais constantes no rol deste Termo de 
Referência sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Itens, Lotes e Preços Máximos; 
ANEXO I-B – Relação de Modelos dos Itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições. 
 

 
24.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
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Maceió/AL, xx de xxx  de 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção de 

material gráfico para as Eleições de 2020. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 

eleições de 2020. 

 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR LOTE, seguindo o 

modelo de contratações levada a termo em exercícios anteriores, no sentido de reunir os 

itens semelhantes para garantir atratividade comercial, uniformidade de execução e 

racionalidade à gestão contratual. 

 

 

Seria difícil acompanhar a elaboração de cada um dos itens por fornecedores diferentes. É 

só relembrar as inúmeras dificuldades de execução já enfrentadas nas contratações 

anteriores e multiplicar pelo número de itens (essas dificuldades foram de natureza 

diversa, desde a falta de planejamento do fornecedor ao desinteresse em fornecer o 

material por questões econômicas, já considerando a entrega por lote). 

 

 

4. MODO DE EXECUÇÃO 
 

 

4.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 1 semana, após envio da arte pela 

gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será submetido à Unidade 

Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada 

terá o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos formulários e demais itens de 

modelos constantes deste Termo de Referência destinados ao 1º Turno de Votação. O 

prazo para entrega não poderá ser excedido, sob pena de prejudicar o cronograma de 

distribuição do material aos cartórios eleitorais. 
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4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para a Capital 

(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a 

ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se que o prazo 

máximo de entrega do material será o de duas semanas antes da realização do segundo 

turno das eleições. 

 

 

4.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo 

com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em participar 

do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condições 

aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens licitados. 

 

 

4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material com 

as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento do modelo impresso para aprovação. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 

5.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 

condições, modelos e prazos estipulados; 

 

 

5.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e 

expressa anuência do Contratante; 

 

 

5.3. Substituir, em 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e 

qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes 

deste Termo. 

 

 

5.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o material 

que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de 

aproveitamento por parte da Administração; 
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5.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação. 

Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 

5.6. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento 

do TRE-AL; 

 

 

5.7. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que anteceder o prazo 

da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

 

6.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa 

as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 

 

 

6.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 
 

 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora; 

 

 

6.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora, 

os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos e 

produtos; 

 

 

6.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer 
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material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas 

exigidas neste ato convocatório; 

7. ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

 

7.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado Almoxarifado do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, 

Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 

19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

 

 

7.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de 

autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. Após este prazo, o 

fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do 

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o segundo turno, o 

material deverá ser entregue em até duas semanas antes da realização das eleições. 

 

 

7.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5 

(cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução 

contratual. 

 

 

7.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 
 

 

7.4.1. Provisoriamente, em até 2 (dois) dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE- AL, 

para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes 

do pedido. 

 

 

7.4.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do 

Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria 

de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

 

 

7.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, e 
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distribuídos nas quantidades previstas neste Termo de Referência. 

 

 

 

7.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 

qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no 

todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados. 

 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 

8.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

 

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 

 

 

8.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada 

mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

 

8.2.2. Multa: 
 

 

8.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; 

que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias: 
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a1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia; 

a2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 

 

 

8.2.2.2. Multa por inexecução contratual: 
 

 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso 

superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser 

aceito o material; 

 

 

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será calculada 

sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a 

administração não mais aceite o material; 

 

 

8.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com as 

demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicialmente. 

 

 

8.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

 

8.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços, 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

 

8.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 
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9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

9.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que dispõe sobre 
os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou 
obras, informo que os materiais constantes no rol deste Termo de Referência sejam, 
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento. 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza Luciana Wander de Oliveira Melo 

Escola Judiciária Eleitoral Seção de Almoxarifado 
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ANEXO I-A 
Especificações dos Itens, Lotes e Preços Máximos; 

 

 
 

LOTE 
 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

BASE DE CÁLCULO 
 

UNID. 
Quantidade  Preço Máximo 

Unitário 
Preço Máximo 

Unitário 

LOTE 1 1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos”, em papel offset 75 g/m² 

branco, no formato A4, impressão 

frente e verso na cor preta e em via 

única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades 

e 50 pacotes cintados contendo 50 

unidades cada.  

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 6.490 R$ 0,17 R$ 1.070,85 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos” “Continuação”, em papel offset 

75 g/m² branco, no formato A4, 

impressão frente e verso na cor preta e 

em via única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 6.490 R$ 0,17 R$ 1.070,85 
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e 50 pacotes cintados contendo 50 

unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 
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 3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² 

branco, no formato A4, impressão frente 

na cor preta e em via única. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 25 R$ 4,00 R$ 100,00 

4 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm 

x 6,9cm, impressos em 3 por página A4, 

papel AP 75g/m² e impressão em preto e 

branco. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

3 folhas A4 por Seção Eleitoral, 

contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento

 p

ara centenas. 

Folha 17.700 R$ 0,12 R$ 2.124,00 

5 Cartaz para Identificação das Seções 

Condensadas no Local de Votação em 

papel formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, 

de 75g, com impressão na frente e em 

preto. 

 

*O material deverá ser entregue em 

pacotes de 25 unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 1.140 R$ 0,43 R$ 484,50 
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6 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos”, em papel offset 75 g/m² branco, 

no formato A4, impressão frente e verso 

na cor preta e em via única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades e 

50 pacotes cintados contendo 50 unidades 

cada. 

 PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 1.716 R$ 0,27 R$ 463,32 

 

7 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Votos” “Continuação”, em papel offset 75 

g/m² branco, no formato A4, impressão 

frente e verso na cor preta e em via única. 

 

Obs.: deverão ser entregues em 120 

pacotes cintados contendo 50 unidades e 

50 pacotes cintados contendo 50 unidades 

cada. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 formulário por seção eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 

10%, considerando a divisão em 

pacotes de 50 e de 25 unidades. 

(2º turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 1.716 R$ 0,27 R$ 463,32 

 

8 Formulário “Ata da Mesa Receptora de 

Justificativas”, em papel offset 75 g/m² 

branco, no formato A4, impressão frente 

na cor preta e em via única. 

 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

Calculado pela média de Mesa 

Receptora de Justificativa da 

eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 

(arredondando-se no final). (2º 

turno calculado apenas para 

Maceió/AL). 

Folha 10 R$  6,00 R$ 60,00 
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9 Formulário “Identificação de Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 

seguintes Especificações: tamanho 14,7cm 

x 6,9cm, impressos em 3 por página A4, 

papel AP 75g/m² e impressão em preto e 

branco. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

3 folhas A4 por Seção Eleitoral, 

contendo, cada folha, 

3 formulários (cada Seção 

contará com 9 formulários). 

Arredondamento para centenas. 

Folha 4.680 R$ 0,16 R$ 748,80 

 

10 Cartaz para Identificação das Seções 

Condensadas no Local de Votação em 

papel formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, 

de 75g, com impressão na frente e em 

preto. 

 

*O material deverá ser entregue em 

pacotes de 25 unidades cada. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 por Cartaz por Local de 

Votação, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 260 R$ 0,95 R$ 247,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 1 

 
 
 

R$ 6.832,64 
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LOTE 2 11 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, 

para o cargo de Prefeito, impressão frente 

e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco 

originalmente amarelo de 75 g/m². 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 
191 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 77,00 R$ 8.470,00 
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  mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão 

ser entregues embaladas em pacotes 

contendo 100 unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

     

12 Cédulas de votação – Eleição Proporcional, 

impressão frente e verso na cor preta e 

tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco de 75 g/m². 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra: 84 mm. 

Deverão ser entregues embaladas em 

pacotes contendo 10 unidades cada. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 110 R$ 67,00 R$7.370,00 

13 Cédulas de votação paralela – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, 

impressão frente e verso na cor preta e 

tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra 84 mm 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 R$ 0,37 R$ 555,00 
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14 

Cédulas de votação paralela – Eleição 

Proporcional, impressão frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e 

números, em papel opaco branco. 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra 84 mm 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1.500 R$ 0,37 R$ 555,00 

 

15 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, 

para o cargo de Prefeito, impressão frente 

e verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, em papel opaco 

originalmente amarelo de 75 g/m². 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

 

5% do total de eleitores, 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Milheiro 30 R$ 135,00 R$ 4.050,00 
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16 Cédulas de votação paralela – Eleição 

Majoritária, para o cargo de Prefeito, 

impressão frente e verso na cor preta e 

tipo uniforme de letras e números, em 

papel opaco branco. 

 

Dimensões: altura mínima 84 mm, largura 

191 mm, largura após a dobra 84 mm 

 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

 

 

Serão confeccionadas 1.500 

cédulas de votação, de acordo 

com o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

Unidade 1500 R$ 0,37 R$ 555,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 2 

 
 
 

R$ 21.555,00 
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LOTE 3  

 
17 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – 

Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 
unidades. 
 
PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 130 R$ 16,00 R$ 2.080,00 
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18 

Recibo da Entrega de Material ao 

Presidente da Mesa Receptora de 

Votos/Mesa Receptora de Justificativas - 

Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 
unidades. 
 
PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 130 R$ 16,00 R$ 2.080,00 
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19 Senhas agrupadas em blocos de papel-

jornal, 1 via, com 50 folhas por bloco, no 

tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor 
preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, 
acabamento 

1 bloco de senhas para cada 

seção eleitoral. 

Bloco 6.000 R$ 0,58 R$ 3.450,00 
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  de blocagem (colados na cabeça). 

 
Obs.: os blocos serão acondicionados em 

pacotes de 50 unidades. 

 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

     

  

 
20 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas 

Eletrônicas e de Materiais de Votação – 

Blocos 

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 35 R$ 21,50 R$ 752,50 
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preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 
unidades. 

 
PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

  

 
21 

Recibo da Entrega de Material ao 

Presidente da Mesa Receptora de 

Votos/Mesa Receptora de Justificativas - 

Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 

Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 

cabeça) + picote na primeira via (branca) 

de cada jogo. 

 

Descrição dos Blocos: 

 
Material: Papel Autocopiativo 56gr 

Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas – 

sendo  2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª 

via Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. 

 

Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor 

preta com detalhes em tons de cinza). 

 

Obs.: Entrega separada em lote de 10 

1 jogo de folhas (1ª via branca 
+ 2ª via amarela) do bloco para 

cada Seção Eleitoral, com o 

acréscimo contingente de 10%. 

Cálculo 1º Turno (Alagoas): 

5.900 Seções: 50 jogos do 

bloco (2 vias) = 118; 
 

118 Blocos + 10% = 129,80, 
arredondando-se para 130. 

 
 
 

Cálculo 2º Turno (Maceió): 

 
1.560 Seções: 50 jogos do bloco 

(2 vias) = 31,2 

 

31,2 Blocos + 10% = 34,32, 
arredondando-se para 35. 

Bloco 35 R$ 21,50 R$ 752,50 
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unidades. 
 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 22 Senhas agrupadas em blocos de papel-

jornal, 1 via, com 50 folhas por bloco, no 

tamanho de 6cm 

(L) x 8cm (A), impressão frente, na cor 
preta, com 

detalhes em tons de cinza, corte reto, 
acabamento 

de blocagem (colados na cabeça). 
 

Obs.: os blocos serão acondicionados em 

pacotes de 50 unidades. 

 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 bloco de senhas para cada 
seção eleitoral. 

Bloco 1.700 R$ 0,76 R$ 1.292,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 3 

 
 
 

R$ 10.407,00 

LOTE 4  

 
23 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral 

dos documentos relativos à Mesa. 

Envelope Saco  com Fita Adesiva 

(autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 R$ 1,20 R$ 7.788,00 
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acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

 

 
24 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, 

de, no mínimo, 180 g/m², no tamanho de 

15x10 cm, impressão frente, na cor preta, 

com fecho autocolante e acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

 

 
Unidade 

 

 
6.490 

R$ 0,95 R$ 6.133,05 

25 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de 

Identificação do Eleitor com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida, Envelope Saco com 

Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 x 28 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 envelope para cada Seção 

Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 

considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 6.490 R$ 1,00 R$ 6.457,55 

26 Envelope para Acondicionamento das 

Cédulas de votação nas Eleições. Envelope 

Saco com Fita 

10% do total de

 Seções Eleitorais e 

considerando a 

Unidade 590 R$ 2,20 R$ 1.298,00 
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  Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 26 x 36 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

divisão em dezenas.     

  

 
27 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral 

dos documentos relativos à Mesa. 

Envelope Saco  com Fita Adesiva 

(autocolante), em material reciclado, 90 

g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 

impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 envelope para cada Seção 
Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 
considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 1716 R$ 1,50 R$ 2.574,00 

  

 
28 

Envelope para Remessa da Memória de 

Resultado de Votação, em papel reciclado, 

de, no mínimo, 180 g/m², no tamanho de 

15x10 cm, impressão frente, na cor preta, 

com fecho autocolante e acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 envelope para cada Seção 
Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 
considerando a divisão em 

dezenas. 

 

 
Unidade 

 

 
1.716 

R$ 1,26 R$ 2.153,58 
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 29 Envelope para Acondicionamento dos 

Formulários de Justificativas e de 

Identificação do Eleitor com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida, Envelope Saco com 

Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20 x 28 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

1 envelope para cada Seção 
Eleitoral, com o acréscimo 

contingente de 10% e 
considerando a divisão em 

dezenas. 

Unidade 1.716 R$ 1,81 R$ 3.097,38 

 30 Envelope para Acondicionamento das 

Cédulas de votação nas Eleições. Envelope 

Saco com Fita 

Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 26 x 36 

cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

PARA O SEGUNDO TURNO , SE HOUVER. 

 

10% do total de
 Seções Eleitorais e 

considerando a 
divisão em dezenas. 

Unidade 160 R$ 6,80 1.088,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 4 

 
 
 

R$ 30.589,56 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0724723)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 481



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

53 

 

LOTE 5 31 Bottons de identificação dos cargos dos 

componentes das mesas receptoras de 

votos, em papel adesivo com brilho e 

autocolante, de acordo com o modelo do 

Anexo I, contendo, cada cartela, a 

identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 

2º MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens 

deverão ser confeccionados em cartelas, 

contendo em cada uma 4 bottons. Serão 

entregues em pacotes de 50 unidades 

(cartelas). 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 1.716 R$ 0,25 R$ 1.590,05 

32 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. 

Impressão na frente (tipo paisagem), em 

preto, papel offset branco 120 g/m², 

Impressão offset, entregues em pacotes de 

10 unidades cada, com identificação 

externa da Zona Eleitoral. O letreiro 

deverá conter o número da Zona Eleitoral e 

espaço para inscrição do número da Seção 

Eleitoral, de acordo com modelo do Anexo 

20 e nos quantitativos da Tabela constante 

no Anexo 20.1. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente

 10

%, considerando a embalagem 

de 10 unidades por pacote. 

Unidade 6.490 R$ 0,50 R$ 3.245,00 

33 Adesivo alfabético automotivo (fixação 

externa), com brasão da República e 

dizeres: “A SERVIÇO 

50 por Zona Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

Unidade 2.310 R$ 3,01 R$ 6.941,55 
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  DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no tamanho 12 cm 

(A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do 

tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com 

impressão digital em alta resolução. 

 

O material deverá ser entregue em pacotes 

de 25 unidades cada. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

10%, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 25 

unidades cada. 

    

34 Adesivo alfabético automotivo (fixação 

externa) com dizeres: “CREDENCIAL N.º – 

TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 

6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), 

fabricado em policromia, do tipo leitoso, da 

cor branca, de vinil, com impressão digital 

em alta resolução. 

 

O material deverá ser entregue em pacotes 
de 25 unidades cada. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

150 por Zona Eleitoral, com 

acréscimo contingente  de 10%. 

Unidade 6.930 R$ 3,70 R$ 25.641,00 

34 Bottons de identificação dos cargos dos 
componentes das mesas receptoras de votos, 
em papel adesivo com brilho e autocolante, 

de acordo com o modelo do Anexo I, 
contendo, cada cartela, a identificação de 
PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º MESÁRIO e 

SECRETÁRIO. Os itens deverão ser 
confeccionados em cartelas, contendo em 
cada uma 4 bottons. Serão entregues em 

01 (uma) cartela por Seção 

Eleitoral, com acréscimo 

contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a 

divisão em pacotes de 50 

unidades cada. 

Cartela 1.716 R$ 0,39 R$ 660,66 
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pacotes de 50 unidades (cartelas). 
PARA O SEGUNDO  TURNO, SE HOUVER. 

35 Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. 
Impressão na frente (tipo paisagem), em 

preto, papel offset branco 120 g/m², 
Impressão offset, entregues em pacotes de 

10 unidades cada, com identificação externa 
da Zona Eleitoral. O letreiro deverá conter o 

número da Zona Eleitoral e espaço para 
inscrição do número da Seção Eleitoral, de 

acordo com modelo do Anexo 20 e nos 
quantitativos da Tabela constante no Anexo 

20.1. 
PARA O SEGUNDO  TURNO, SE HOUVER. 

1 por Seção Eleitoral com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 

10 unidades por pacote. 

Unidade 1.716 R$ 0,96 R$ 1.638,78 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 5 

 
 
 
 

39.717,04 

 
 
 

 

36 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no 

formato A3 (formato: 29,7 x 42 cm), Cores 

4/0, no papel: Couché fosco 115 g/m2 e 

Impressão offset.  

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 25 R$ 5,00 R$ 125,00 
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LOTE 6 PARA O PRIMEIRO TURNO. 

22 Diplomas em papel couché fosco de 230 g, 

padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em 

pacotes de 10 unidades cada. 

PARA O PRIMEIRO TURNO. 

Considerando a soma dos cargos 

eleitos, acrescidos dos 

suplentes. 

Unidade 5.500 R$  0,68 R$ 3.740,00 

21 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no 

formato A3 (formato: 29,7 x 42 cm), Cores 

4/0, no papel: Couché fosco 115 g/m2 e 

Impressão offset. 

PARA O SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. 

1 por local de Mesa de 

Justificativa, calculado pela 

média da Eleição de 2018. 

Unidade 10 R$ 0,75 R$ 75,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 6 

3.940,00 
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Mônica Maciel Braga de 

Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 
Luciana Wander de 

Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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Anexo I-B 

 

Relação de modelos 

 

MODELO DESCRIÇÃO 

1 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 

2 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 

3 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 

4 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 

5 Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 

6 Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 

7 Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 

8 Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

9 Cédulas de votação – Eleição Proporcional. 

10 Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito – 1º e 2º Turnos. 

11 
Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional. 

12 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação. 

13 Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas. 

14 
Senhas. 

15 Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa. 

16 Envelope para Remessa da Mídia do Resultado de Votação. 

17 Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 

18 Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições. 
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19 
Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 

20 
Letreiro “Zona Seção. 

20.1 Quantitativos por Zona Eleitoral 

21 Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 

22 Adesivo  alfabético  automotivo: “CREDENCIAL N.º  – TRANSPORTE GRATUITO DE 

ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974.. 

23 Cartaz Mesa Justificativa de Votos. 

24 Diplomas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 
Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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MODELO 1 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Frente 
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MODELO 2 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” - Verso 
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MODELO 3 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Frente 
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MODELO 4 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Votos” “Continuação” - Verso 
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MODELO 5 

Formulário “Ata da Mesa Receptora de Justificativas” 
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MODELO 6 

Formulário “Identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida” 
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MODELO 7 

Cartaz para Identificação das Seções Condensadas 
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MODELO 8 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 

 

 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0724723)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 499



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

 

MODELO 9 

Cédulas de votação – Eleição Proporcional 
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MODELO 10 

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária, para o cargo de Prefeito 1º e 2º 

Turnos 
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MODELO 11 

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional 
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MODELO 12 

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação 
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MODELO 13 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora de 

Justificativas 
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MODELO 14 

Senhas 
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MODELO 15 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0724723)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 508



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0724723)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 509



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

 

MODELO 16 

Envelope para Remessa de Memória de Resultado de Votação 
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MODELO 17 

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de Justificativas e de Identificação do Eleitor com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida 
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MODELO 18 

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições 
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MODELO 19 

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos. 
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MODELO 20 

Letreiro “Zona Seção 

 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0724723)         SEI 0001755-57.2020.6.02.8000 / pg. 517



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico – PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

 

 

 

 

MODELO 20.1 

Quantitativos por Zona Eleitoral 
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MODELO 21 

Adesivo alfabético automotivo: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL 
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Adesivo alfabético automotivo: “CREDENCIAL N.º  – TRANSPORTE GRATUITO DE 

ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 6.091/1974 
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MODELO 23 

Cartaz Mesa Justificativa de Votos 
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MODELO 24 

Diplomas 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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Anexo III 
 

Declaração de Ciência 
 
 
 
 
 

 , CNPJ/MF nº  , sediada na                        Fone: 
___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob as penas da lei, que tomou 
ciência  dos modelos  e condições para cumprimento das obrigações previstos no 
Pregão nº xx/2020 e seus anexos. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2020. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital ajustada para

incluir os critérios de sustentabilidade, conforme nova versão
do Termo de Referência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/06/2020, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724725 e o código CRC C5359C22.

0001755-57.2020.6.02.8000 0724725v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
À SAD,
 
Faço remessa dos autos para aprovação do TR

atualizado.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/06/2020, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724820 e o código CRC D799D24F.

0001755-57.2020.6.02.8000 0724820v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de junho de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tratam estes autos da aquisição de material gráfico

para as eleições 2020.
No decorrer da instrução, a Assessoria Jurídica, ao

apreciar a minuta do edital, requisitou a promoção de
diligências, na forma assinalada no Parecer 1197
(doc. 0723265), especificamente esclarecer se o Termo de
Referência contemplava resquisitos de sustentabilidade para a
aquisição pretendida.

Em resposta, a Gestora designada, lotada na EJE,
acrescentou ao TR um item específico sobre esse ponto,
conforme destacado no Despacho EJE 0724126.

Submetida à AJ-DG a nova minuta do edital (doc.
0724723), com o TR alterado (doc. 0724150), os autos foram
devolvidos a esta Unidade para aprovação dessa versão
alterada do TR, na forma do Despacho AJ-DG 0724820.

Ocorre que, por se tratar de aquisição relativa às
Eleições 2020, cabe à CPPE a aprovação do Termo de
Referência e, de conseguinte, sua eventual alteração.

Diante desse cenário, peço-lhe vênia para sugerir
que o documento seja aprovado, ad referendum, da Comissão
competente, como forma de dar a devida celeridade à
aquisição, visto se tratar de material essencial à execução do
pleito.

Resperitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/06/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724911 e o código CRC 4EEBCD19.

0001755-57.2020.6.02.8000 0724911v1
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