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Memorando nº 97 / 2021 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 25 de janeiro de 2021.

Para: Direçã-geral

Assunto: Termo de Referência. Material. Brindes. EJE. Contratações. 2021.

 

Senhor Diretor,
 
De ordem do Diretor desta Escola, o Dr. Orlando Rocha

Filho, damos continuidade ao nosso planejamento de contratações
para este ano, razão pela qual encaminho a Vossa Senhoria o termo
de referência e anexos, eventos (0845926 e 0845929), contendo os
materiais ecológicos que serão utilizados nas atividades desta Escola
Judiciária Eleitoral no presente exercício.

 
Informo que as artes serão disponibilizadas em momento

oportuno, por meio de mídia, quando solicitadas.
 
Sugiro que todo o material a ser utilizado no projeto

tenha como base o resultado de produtos reciclados, ou seja,
produtos ecologicamente corretos, levando-se em conta a proteção
ao meio ambiente, contribuindo, assim, para a sua conservação.

 
Quando da confecção do Edital para a realização do

Certame Licitatório, deve-se exigir das empresas ou fabricantes,
para os itens de materiais oriundos da transformação de metais,
realizada pela indústria metalúrgica, materiais oriundos da indústria
de couros e peles, materiais oriundos da indústria de produtos de
matéria plástica e materiais oriundos da indústria de madeiradas, a
obrigatória licença ambiental ou Licença de Operação (LO) do órgão
ambiental competente, bem como o Comprovante de Registro do
fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
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(CFT/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade
válido.

 
Sendo da anuência de Vossa Senhoria, sugiro que os

autos sejam encaminhados à Secretaria de Administração para as
providências de praxe, sabendo-se que esta Unidade possui
orçamento para a referida compra.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 25/01/2021, às 16:56, 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
0845909 e o código CRC 8FE77ECB.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa(s) responsável(is) pela 

fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos 

da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do futuro 

eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto 

consciente. O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por meio de uma 

linguagem simples e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, uma síntese do 

processo eleitoral, para que exerçam suas escolhas com clareza, possibilitando aos 

eleitores uma melhor orientação política. 

 

Nossos materiais são utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos jovens de 7 a 

17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, 

como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas 

pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos, seminários e congressos que são 

realizados anualmente para servidores, Juízes, Promotores, entre outros, como também 

em outras atividades realizadas por esta EJE/AL. 

 

Nossa intenção é reforçar a imagem do TRE/AL, como representação de promover a 

educação política, estimulando ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem 

ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício do voto, 

estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

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(s) 

Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos itens. 
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4.2. Os materiais deverão ser entregues de 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. 

 

4.3. 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 dos modelos para aprovação. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Executar os objetos 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 

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; 
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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, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e comunicando à empresas a ocorrência 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, qualquer 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. O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de autorização da 

Unidade Fiscalizadora, para a confecção definitiva. Após este prazo, o fornecedor ficará 

sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme 

disposto no instrumento convocatório. 
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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. 

 

7.5. Todos os materiais deverão ser entregues adequadamente embalados. 

 

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 detectadas. 

 

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: 
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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.  

 

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. 
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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 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

10. LICENÇA AMBIENTAL OU LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 

Quando da confecção do Edital para a realização do Certame Licitatório, deve-se exigir 

das empresas ou fabricantes, para os itens de materiais oriundos da transformação de 

metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais oriundos da indústria de couros e 

peles, materiais oriundos da indústria de produtos de matéria plástica e materiais oriundos 

da indústria de madeiradas, a obrigatória licença ambiental ou Licença de Operação (LO) 

do órgão ambiental competente, bem como o Comprovante de Registro do fabricante do 

produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais (CFT/APP), acompanhado do respectivo Certificado 

de Regularidade válido. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Especificações técnicas para compor termo de referência para a contratação de 

empresa(s) responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais 

para uso da Escola Judiciária – TRE/AL.  

 

 

ITEM OBJETO UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 

Caneca Ecológica 

Quadrada produzida 

em Plástico Verde 

1.000 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde 

(Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material 

reciclado na sua composição), atóxico, resistente à 

microondas e máquina de lavar, capacidade de 400 ml 

(Anexo I). 

 

Impressão - frente em Silk (colorido); 

Embalagem Personalizada: Caixa em papel kraft de 

gramatura 240gr; 

Dimensões: 8cm (altura) x 12cm (largura) x 8 (cm 

profundidade). 

02 

Canudo de Inox Reto 

+ Curva com 

Escovinha e 

Saquinho 

500 

Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com 

Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para 

bebidas frias ou quentes (Acompanha: escovinha de aço + 1 

canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru). 

(Anexo II). 

 

Descrição Técnica: 

 

Tamanho dos Canudos:  

1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro); 

1 canudo curvado: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro); 

1 escovinha limpadora em aço; 

1 estojo de algodão em algodão cru, com formato aproximado 

de: 23cm (altura) x 6cm (largura); 

 

Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com 

gravação em laser em um lado e a embalagem em algodão 
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crú é personalizada em transfer digital; 

Personalização: 

• Canudos: Gravação laser (5x60mm) em uma face 

• Embalagem Algodão Crú: Transfer Color (12cmx4cm) em 

uma face. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

03 
Pasta A4 Pautada 

com caneta ecológica 
500 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III) 

Pasta A4. 600D.  

Bloco: 20 folhas pautadas; 

Dimensões: 240 x 325 x 15 mm; 

Personalizada em 4 cores. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

04 
Lixeira de Carro em 

material Ecológico 
1.000 

Lixeira para carro em material ecológico, produzida em lona 

pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e impressão 

até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6 

(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV) 

  

Cor: Azul bem escuro 

Impressão: Silk | Sublimação | Transfer 

Ítens de Personalização: Frente 

Embalagem Personalizada: Envolvida em saco plástico. 

05 
Copo Silicone Retrátil 

Ecológico 
500 

Copo Silicone Retrátil Ecológico com 200ml de capacidade, 

embalados em saquinhos plásticos. (Anexo V). 

 

Descrição Técnica 

Capacidade: 200ml 

Gravação: Tampografia 

Cores: Verde, laranja, azul, amarelo e rosa; 

06 
Base Mouse 

Ecológico  
1.000 

Mouse Pad ecológico - base confeccionada com borracha 

reciclada, revestimento em 100% algodão cru ou colorida, 

com impressão em serigrafia em 4 cores. (modelos conforme 

o Anexo VI). 

 

Dimensões: 22x19x0,3cm 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 
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07 

Boton Ecológico em 

MDF 

 

1.000 

Boton Ecológico em MDF. (Anexo VII). 

Descrição: 

Boton Ecológico feito com MDF e personalizado com 

UV(Colorido); 

Tamanho: 4cm x 4cm (A e L); 

Sistema de presilha: tipo alfinete. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

08 
Chaveiro Executivo 

em Cortiça e Metal 
500 

Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII). 

Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; 

Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; 

Tipo de Gravação: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

09 

Kit Caneta e 

Lapiseira Ecológico e 

Personalizadas 

500 

Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo com ponteira e 

clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). 

Descrição: 

Material: Bambu; 

Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8 cm; 

Escrita: Cor azul; 

Lapiseira: 0.7; 

Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm); 

Impressão: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 

Maceió, 25 de janeiro de 2021. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da EJE/TRE/AL 
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ANEXOS

ANEXO I - Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde
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ANEXO II - Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com Escovinha limpadora e Saquinho

ANEXO III - Pasta A4 Pautada com caneta ecológica
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ANEXOS

ANEXO IV - Lixeira de Carro em Material Ecológico 

ANEXO V - Copo Silicone Retrátil Ecológico

ANEXO VI - Mouse em Material Ecológico
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ANEXOS

ANEXO VII - Boton Ecológico em MDF

ANEXO VIII - Chaveiro Executivo de Cortiça e Metal

ANEXO IX - Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas
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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 janeiro de 2021.
À Secretaria de Administração, para a necessária

instrução.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/01/2021, às 19:19, 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
0845986 e o código CRC 7BDCF126.

0000836-80.2021.6.02.8502 0845986v1
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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 fevereiro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando o TR de evento 0845926, evoluo o feito a

sua consideração, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2021, às 14:26, 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
0856022 e o código CRC 30EAD63D.

0000836-80.2021.6.02.8502 0856022v1
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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 fevereiro de 2021.
 
Direcionem-se os autos eletrônicos à COMAP, para

a instrução de que trata o art. 8º da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/02/2021, às 18:24, 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
0856283 e o código CRC 32E9D9C3.

0000836-80.2021.6.02.8502 0856283v1
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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 fevereiro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0856283, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/02/2021, às 18:38, 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
0856540 e o código CRC 818B6684.

0000836-80.2021.6.02.8502 0856540v1
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E-mail - 0869747

Data de Envio: 
  22/03/2021 22:40:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@camisetafeitadepet.com.br
    atendimento@sacolapet.com
    vendas@loverani.com.br
    ecofabrica@ecofabrica.com.br
    sac@helpibones.com.br
    leticia@artcorbrasil.com.br
    comercial@ecologicpack.com.br
    ecolife@brindesecologicosbr.com.br
    mjsconfeccoes@gmail.com
    planaexpress@gmail.com
    raphael@infinnibrasil.com.br
    alo@rdmais.com.br
    remind@rdmais.com.br
    comercial@unitybrindes.com.br
    vendas@luminati.com.br
    cotacaodebrindes@gmail.com
    contato.globalcri@bol.com.br
    seribbrindes@seribbrindes.com.br
    jm.licita@gmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    comercial@gemascarenhas.com.br
    vendas@ecologicpack.com.br
    talita@artcorbrasil.com.br
    comercial03@helpibones.com.br
    planetgraf@planetgraf.com.br
    rozelaine@planetgraf.com.br
    comercialsgrafica@gmail.com
    cicerapoligraf@hotmail.com
    grafica@fefgrafica.com.br
    marciomuraro@graficacearense.com.br
    evandro@graficacearense.com.br
    esperancalicitacao@outlook.com
    licitacao@graficaliceu.com.br
    elba@graficaliceu.com.br
    vendas@ecobrindes.com.br
    ester@brindesbrazil.com.br
    daisy@brindesbrazil.com.br
    vendas@qualityconfeccoes.com.br
    stparaiba@hotmail.com
    comercial.alves.com@gmail.com
    grafpel@grafpel.com
    comercial@graficajaragua.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    allprint.al@hotmail.com
    atendimento@ecobrindes.com.br

Assunto: 
   Cotação. Fabricação, confecção e impressão de materiais - EJE (0000836-80.2021.6.02.8000)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar empresa(s) responsável(is) pela
fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola
Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

E-mail SEIC 0869747         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 21



Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
    MATERIAIS - MODELOS BRINDES.cdr.pdf
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E-mail - 0871564

Data de Envio: 
  26/03/2021 08:27:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    cicera@topbrindes.com

Assunto: 
  Cotação. Fabricação, confecção e impressão de materiais - EJE (0000836-80.2021.6.02.8000)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar empresa(s) responsável(is) pela
fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola
Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
    MATERIAIS - MODELOS BRINDES.cdr.pdf
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E-mail - 0871875

Data de Envio: 
  26/03/2021 11:36:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    orcamento@brindedobem.com.br

Assunto: 
  Cotação. Fabricação, confecção e impressão de materiais - EJE (0000836-80.2021.6.02.8000)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar empresa(s) responsável(is) pela
fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola
Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
    MATERIAIS - MODELOS BRINDES.cdr.pdf
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29 DE MARÇO DE 2021     MACEIÓ-AL

PRODUTO QTD VALOR UNITA� RIO TOTAL
ANEXO I 1000 8,90 8.900,00
ANEXO IV 1000 14,90 14.900,00
ANEXO V 500 8,50 4.250,00
ANEXO II 500 5,90 2.950,00

Observação:

Forma de pagamento à vista ou no Cartão de Crédito.

Emitimos nota fiscal e recibo.

PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS ÚTEIS

JOSE MOTA DA SILVA NETO

RAZA� O SOCIAL: JOSE MOTA DA SILA NETO 07729768488
NOME FANTASIA: M2 PERSONNALITE�
CNPJ 24.047.298/0001-53
AV. BRASIL N807, CEP 57025-070
POÇO
(82) 99697-2585 - Whatzapp
m2personalizados@outlook.com
Redes Sociais: 

Instagram: @m2_personnalite

Facebook: M2 PersonnaliteA

COTAÇÃO
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Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

RES: BRINDESVERDES.COM.BR - CONTATO DE LISIANA TEIXEIRA CINTRA 
1 mensagem

Silvia Viana <silvia@brindesverdes.com.br> 12 de abril de 2021 16:27
Para: lisianacintra@gmail.com

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

 

A/C Lisiana Teixeira Cintra

 

Conforme solicitado, envio abaixo o nossou orçamento conforme solicitado. Imagens ilustrativas.

 

046 - LIXEIRA DE AUTOMOVEL DE ALGODAO
CRU

 

Lixeirinha para carro.

Personalização 1 cor(1 lado).   

Acima de 1 cor somente no transfers. 

Medidas: 18 x 25 cm

1.000 peças: R$ 7,90 / unidade

129 - Conjunto de lápis semente com caneta bambu

 

Caixinha de MDF exclusiva com tampa feita em papel kraft
personalizado contendo uma caneta de bambu personalizada + 1 lápis
semente personalizado.

Um brinde diferente, exclusivo e personalizado que irá agradar a
qualquer cliente.

Quantidade mínima 100 peças

Medidas: 18,5 x 3,5 x 2 cm

500 peças: R$ 31,40 / unidade
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174 - Boton Ecológico de MDF

 

Boton Ecológico feito com MDF e personalizado com UV(Colorido). Medidas
até 4 x 4 cm. Sistema de presilha (Alfinete)

1.000 peças: R$ 5,00 / unidade

206 - Caneca de Fibra de coco

Caneca redonda feita com fibra de Coco.
Personalização 1 cor de 1 lado da caneca.
Acompanha Colher no mesmo material.
A embalagem da caixinha é opção e custa R$ 1,50 cada. 
PRODUTO EXCLUSIVO E PATENTEADO.
Medidas: 9,5 x 8 cm
Volume nominal 400 ml

 

1.000 peças: R$ 8,30 / unidade

406 - Copo Retrátil 200ml

 

Copo retrátil 200ml de plástico com tampa porta comprimido e
base colorida. Basta puxar para cima para "armar" o copo,
possui “suporte” para chaveiro. Na área interna da tampa possui
um compartimento para comprimidos, basta rosquear a tampa
interna para abrir/fechar.

Impressão colorida na tampa

Minimo 50 peças (cor única)

Medidas: 6,9 x 8 x 3,4 cm

500 peças: R$ 8,40 / unidade - plástico reciclado

500 peças: R$ 33,60 / unidade - silicone 
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424 - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e
Saquinho

 

Produto produzido em Inox .

Medidas 23cm x 7mm.

Acompanha escovinha de aço +  1 canudo reto + 1 canudo
curvo+embalagem de algodão cru personalizado 1 cor.

500 peças: R$ 20,60 / unidade

OBSERVAÇÕES:

* Pode ocorrer variação em relação a prova virtual com o produto final impresso, devido a impressão na tela
ser RGB e o processo impresso off-set ser CMYK.

** Impressão em papel reciclado pode haver variação de cor em torno de 20% para mais ou para menos.

*** Revisão do layout é de responsabilidade do cliente, não nos responsabilizamos por quaisquer erros em
textos imagens, etc, que venham ocorrer, por esse motivo pedimos revisem bem o conteúdo.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- Validade do Orçamento: 10 dias

- Faturamento mínimo R$ 350,00 (Boleto bancário).

- Layout sem custo até 2 (duas) alterações, a partir da terceira será cobrado o valor de R$ 100,00 por cada
alteração adicional.

- Prazo de entrega: 10 a 30 dias úteis (após a aprovação do layout). A combinar.

- Condições de Pagamento: A vista.

- Pessoa física: somente Pagamento Antecipado (transferência DOC/TED ou depósito em Conta corrente).

- Frete FOB (por conta do cliente)

- Prazo de entrega: após confirmação do pedido, envio da ficha cadastral e Aprovação do layout.

- Arquivos: necessário enviar em formato vetorial (.ai, .cdr, .pdf, .eps).

Orçamento - Brindes verdes (0878089)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 33



12/04/2021 Gmail - RES: BRINDESVERDES.COM.BR - CONTATO DE LISIANA TEIXEIRA CINTRA

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e96bcf593&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1696864046763774045&simpl=msg-f%3A16968640… 4/5

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

 

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::BRINDESVERDES.COM.BR - CONTATO DE LISIANA TEIXEIRA CINTRA

Data:06/04/2021 17:28

De:vendas@brindesverdes.com.br

Para::vendas@brindesverdes.com.br

Responder para:lisianacintra@gmail.com

 

Formulario de Contato - BRINDESVERDES.COM.BR

Data de envio: 06/04/2021 17:28:11h 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA 

E-mail: lisianacintra@gmail.com 

Telefone: 82993010575 

Celular: 82993010575 

Mensagem: Prezados,  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar empresa(s) responsável(is) pela fabricação,
confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do
TRE/AL. 

Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no termo de
referência que encaminharemos após contato, 
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Atenciosamente, 
Lisiana Teixeira Cintra 
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

 

MATERIAIS - MODELOS BRINDES.cdr.pdf 
1389K

Orçamento - Brindes verdes (0878089)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 35

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=5e96bcf593&view=att&th=178c78dc337c905d&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


12/04/2021 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=XUOQHG5H57ODZ&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=XUOQHG5H57ODZ&View=Message&Print=Yes 1/4

De: Rosana Luminati <rosana@luminati.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 09/04/2021 12:59 PM
Assunto: [seic] Orçamento TRE AL

  

Luminati - Original Gifts

Orçamento nº 78945.4  
Data: 09/04/2021  

www.luminatibrindes.com.br  

A Lisiana Teixeira Cintra,
Empresa: TRE AL
Email: seic@tre-al.jus.br
Telefone: 55 (82) 93010575

Obrigado por sua consulta.
Encaminhamos sua proposta conforme solicitação à Luminati - Original Gifts.
Para informações adicionais ou caso necessite de amostras para avaliação, por favor, entre em contato com o
consultor informado ao final do e-mail.

 
  Produtos

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III)
Pasta A4. 600D.
Bloco: 20 folhas pautadas;
Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;
Personalizada em 4 cores.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico

  Quantidade: 500 unidades

  Custo unitário:   R$ 61,00

  

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal
Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII).
Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm;
Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm;
Tipo de Gravação: Laser.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico
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  Quantidade: 500 unidades

  Custo unitário:   R$ 13,50

  

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas

Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo com ponteira e
clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX).
Descrição:
Material: Bambu;
Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8 cm;
Escrita: Cor azul;
Lapiseira: 0.7;
Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm);
Impressão: Laser.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico

  Quantidade: 500 unidades

  Custo unitário:   R$ 19,10

  

Copo Silicone Retrátil Ecológico

Copo Silicone Retrátil Ecológico com 200ml de capacidade,
embalados em saquinhos plásticos. (Anexo V).
Descrição Técnica
Capacidade: 200ml
Gravação: Tampografia
Cores: Verde, laranja, azul, amarelo e rosa;

  Quantidade: 500 unidades
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  Custo unitário: R$ 11,20

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde

Caneca Ecológica Quadrada produzida em
Plástico Verde
(Plástico PP 100% Reciclável com
compostos de material
reciclado na sua composição), atóxico,
resistente à
microondas e máquina de lavar, capacidade
de 400 ml
(Anexo I).
Impressão - frente em Silk (colorido);
Embalagem Personalizada: Caixa em papel
kraft de
gramatura 240gr;
Dimensões: 8cm (altura) x 12cm (largura) x 8
(cm
profundidade).

  Quantidade: 1000 unidades

  Custo unitário:  R$ 11,70

  

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto +
Curva com Escovinha limpadora e Saquinho.
Podem ser utilizados para bebidas frias ou
quentes (Acompanha: escovinha de aço + 1
canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem
de algodão cru). (Anexo II).
Descrição Técnica: 
Tamanho dos Canudos:
1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm
(diâmetro);
1 canudo curvado: 21,5cm (altura) x 0,6mm
(diâmetro);
1 escovinha limpadora em aço;
1 estojo de algodão em algodão cru, com
formato aproximado de: 23cm (altura) x 6cm
(largura); Neste kit os 2 canudos SÃO
PERSONALIZADOS com gravação em laser
em um lado e a embalagem em algodão

  Quantidade: 500 unidades

  Custo unitário:   R$ 10,60

  
  
 

  Condições Gerais
 
Acesse o link do nosso novo catálogo:
 
http://www.luminatibrindes.com.br/arquivos/catalogo_virtual_luminati_2021.pdf?v=1
 
Importante:
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Arte a ser fornecida pelo cliente.
Prazo de Entrega: 20 / 30 dias (produção + frete)
Prazo de Pagamento: 15 dias (para clientes já cadastrados).
Frete rodoviário incluso para Maceió – AL
 
Válido por 07 dias ou término do estoque.
 
Todos os Impostos inclusos, exceto Substituição Tributária de ICMS Estaduais são de
responsabilidade da empresa compradora.
 
Ficamos à inteira disposição para qualquer informação complementar necessária e no aguardo
de sua aprovação.
 
 
Atenciosamente,
Rosana Marques
55 21 25299609
rosana@luminati.com.br
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Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Confirmação de solicitação de Orçamento # 53718 
2 mensagens

vendas@specologia.com.br <vendas@specologia.com.br> 13 de abril de 2021 09:25
Responder a: "vendas@specologia.com.br" <vendas@specologia.com.br>
Para: lisianacintra@gmail.com
Cc: "vendas3@spbrindes.com.br" <vendas3@spbrindes.com.br>, "vendas@specologia.com.br"
<vendas@specologia.com.br>

LISIANA TEIXEIRA CINTRA,

Agradecemos pelo interesse nos produtos. 

Conforme solicitado, segue abaixo o seu orçamento (número 53718)

Qualquer dúvida estamos a disposição, será um enorme prazer em tê-lo(a) como nosso(a) cliente.

NÃO FECHE NADA ANTES DE CONSULTAR-NOS, TEMOS A CERTEZA QUE FAREMOS ÓTIMOS
NEGÓCIOS.

 Foto  Produto

Boton Ecológico de MDF 
Boton Ecológico feito com MDF e personalizado com
UV(Colorido). Medidas até 4 x 4 cm. Sistema de presilha
(Alfinete)  

Quantidade: Valor unitário Valor total

1000 R$ 4,70 R$ 4.700,00

 Foto  Produto
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Chaveiro de MDF com cortiça 

Chaveiro feito em MDF 6mm  com acabamento  de cortiça.

Chaveiro pode ser feito com qualquer formato.

Personalização à laser

Medidas: 5 x 5 cm

Quantidade: Valor unitário Valor total

500 R$ 5,50 R$ 2.750,00

 Foto  Produto

Kit Ecológico com lápis e caneta 

Kit com caneta ecológica escrita azul + lápis  com
SEMENTES 

Embalagem em papel 180 gramas personalizado com 4
cores.

Pedido minímo de 100 peças.

Quantidade: Valor unitário Valor total

500 R$ 6,90 R$ 3.450,00

 Foto  Produto

LIXEIRA DE AUTOMOVEL DE ALGODAO CRU 

Lixeirinha para carro.

Personalização 1 cor(1 lado)   

Acima de 1 cor somente no transfers. 

Medidas: 18 x 25 cm

Quantidade: Valor unitário Valor total

1000 R$ 5,70 R$ 5.700,00
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 Foto  Produto

Caneca de Fibra de coco 

Caneca redonda feita com fibra de Coco.
Personalização 1 cor de 1 lado da caneca.
Acompanha Colher no mesmo material.
A embalagem da caixinha é opção e custa R$ 1,50
cada! 
PRODUTO EXCLUSIVO E PATENTEADO.
Medidas: 9,5 x 8 cm
Volume nominal 400 ml

Quantidade: Valor unitário Valor total

1000 R$ 5,70 R$ 5.700,00

 Foto  Produto

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e
Saquinho 

Produto produzido em Inox .

Medidas 23cm x 7mm.

Acompanha escovinha de aço +  1 canudo reto + 1 canudo
curvo+embalagem de algodão cru personalizado 1 cor.

Quantidade: Valor unitário Valor total

500 R$ 14,90 R$ 7.450,00

 Foto  Produto

Copo Retrátil 200ml 

Copo retrátil 200ml de plástico com tampa porta
comprimido e base colorida. Basta puxar para cima para
"armar" o copo, possui “suporte” para chaveiro. Na área
interna da tampa possui um compartimento para
comprimidos, basta rosquear a tampa interna para
abrir/fechar.

Impressão colorida na tampa

Minimo 50 peças (cor única)
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Medidas: 6,9 x 8 x 3,4 cm

Quantidade: Valor unitário Valor total

500 R$ 6,90 R$ 3.450,00

 Foto  Produto

Mouse pad cortiça 

Mouse pad de cortiça em qualquer formato dentro da
medida de 19x19cm.

Cortiça de 3mm de espessura 

Area de gravação (6 cm x 6 cm)  

Impressão Colorida

Pedido Minimo 100 peças

Quantidade: Valor unitário Valor total

1000 R$ 18,50 R$ 18.500,00

OBSERVAÇÕES:

* Pode ocorrer variação em relação a prova virtual com o produto final impresso, devido a impressão na
tela ser RGB e o processo impresso off-set ser CMYK.

** Impressão em papel reciclado pode haver variação de cor em torno de 20% para mais ou para
menos.

*** Revisão do layout é de responsabilidade do cliente, não nos responsabilizamos por quaisquer erros
em textos imagens, etc, que venham ocorrer, por esse motivo pedimos revisem bem o conteúdo.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- Validade do Orçamento: 10 dias

- Faturamento mínimo R$ 350,00 (Boleto bancário).

- Layout sem custo até 2 (duas) alterações, a partir da terceira será cobrado o valor de R$ 100,00 por
cada alteração adicional.

Prazo de entrega: 10 dias úteis (após a aprovação do layout).

Condições de Pagamento: Pessoa Jurídica 21 dias (Boleto bancário) após liberação do cadastro pelo
nosso departamento financeiro.
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Pessoa física: somente Pagamento Antecipado (transferência DOC/TED ou depósito em Conta
corrente).

FRETE FOB: POR CONTA DO CLIENTE

- Prazo de entrega: após confirmação do pedido, envio da ficha cadastral e Aprovação do layout.

- Arquivos: Enviar em formato vetorial (.ai, .cdr, .pdf, .eps).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,  

SPecologia

Vendedor: Renata

WhatsApp: (11) 98462-0423 - Telefones: (11) 2607-4613 - 2607-4699 - 2606-9926

E-mail: vendas3@spbrindes.com.br

Renata Bitencourt <vendas3@spbrindes.com.br> 13 de abril de 2021 09:29
Para: lisianacintra@gmail.com

Fico a disposição para demais esclarecimentos

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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E-mail - 0878237

Data de Envio: 
  13/04/2021 12:54:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    jose.carlos@ogbrindes.com.br

Assunto: 
  Cotação. Fabricação, confecção e impressão de materiais - EJE (0000836-80.2021.6.02.8000)

Mensagem: 
  Senhor José Carlos,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar empresa(s) responsável(is) pela
fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que serão utilizados nos eventos da Escola
Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.

Por oportuno, solicitamos, ainda, manifestação acerca do exposto por Vossa Senhoria, por telefone,
quanto à condição do mercado para fabricação de mouse pad com borracha reciclada.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br, com cópia para lisianacintra@gmail.com

Anexos:
    Anexo_0845929_MATERIAIS___MODELOS_BRINDES.pdf
    Termo_de_Referencia_0845926_TERMO_DE_REFERENCIA___BRINDES_ESCOLOGICOS.pdf
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Nattivus Brindes Com. Promocional

AV. Francisco Silveira Bitencourt N° 305
Sarandi / Porto Alegre RS
CNPJ: 25.043.129/0001-08

Proposta válida: 5 dias após envio por e-mail Faturamento mínimo: R$ 800,00

Caneca quadrada sustentável, 50% com fibra de

coco natural atóxico 250ml em embalagem kraft.

Inclui arte em silk 1 cor

1000 unidades R$ 11,75 cada

Kit com 2 canudos de aço e 1 limpador em estojo
de algodão. Contém canudo reto de 215mm e

canudo curvado de 203mm com detalhe superior
de dez anéis, limpador com corpo de aço e
ponteira plástica. Acompanha proteção de

silicone para abertura superior dos canudos.

Inclui arte nos canudos em laser e arte no estojo
em Silk 1 cor

500 unidades R$13,90 cada

   

Pasta A4. 600D. Bloco: 20 folhas pautadas +
Caneta Ecológica. Dimensões 240 x 325 x 15 mm

Inclui arte Silk 1 cor nas duas peças

500 Unidades R$69,90 cada

Lixocar de Couro Sintético
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Inclui a arte 1 cor Silk

1000 unidades R$17,90 cada

Copo Retrátil de Silicone 200ml

Inclui a arte em resina

500 Unidades R$9,90 cada

Mouse Pad de Cortiça

Inclui arte Silk

1000 unidades R$34,90 cada

Chaveiro. Cortiça e metal. Fornecido em caixa
kraft. 20 x 100 mm | Caixa: 54 x 125 x 16 mm

Inclui arte Silk

500 unidades R$14,70 cada
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Kit ecológico caneta e lapiseira em bambu com
estojo de papelão.

Inclui arte Silk

500 unidades R$22,40 cada

Boton ecológico em MDF

Personalizado com Uv colorido

1000 unidades R$ 8,95 cada

Orçamento - Nativus (0878644)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 48



13/04/2021 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=FB8GUIZQSCY63&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=FB8GUIZQSCY63&View=Message&Print=Yes 1/2

De: José Carlos Grzybowski <jose.carlos@ogbrindes.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: OG Brindes <vendas.gov1@ogbrindes.com.br>
Data: 13/04/2021 02:19 PM
Assunto: [seic] Cotação. Fabricação, confecção e impressão de materiais - EJE (0000836-
80.2021.6.02.8000)

Boa Tarde Lisiana.  Tudo bem?

Com relação ao item mouse pad de borracha (reciclada), somos importadores e trabalhamos com este 
item importado, por isto posso lhe garantir que vai ser bem difícil vc conseguir alguém que tenha 
este produto importado e tenha algum certificado para comprovar a origem da matéria prima 
produzida neste item.    Acredito que até possam ser produzidos com material reciclado, até porque 
a borracha pura/virgem ela é muito cara e em produtos baratos e promocionais eles costumam usar 
matéria prima com diversas misturas e composições, inclusive material reciclado.   

Aqui no Brasil os fabricantes que conheço de mouse pad, são de material plástico/sintético e 
outros são produzidos em neoprene, com uma espuma expansiva com revestimento em poliéster.    Não 
conheço nenhum fabricante nacional e que seja de borracha!

Com esta exigencia vcs irão limitar muito a participação neste certame e terão muitas dificuldades 
de encontrar o produto…  Acredito até mesmo que algum participante do pregão lhe forneça 
posteriormente uma declaração de que o produto é de borracha reciclada, mas isto não será uma 
garantia de que o produto foi realmente produzido na china com borracha reciclada.

Att,

JOSÉ CARLOS GRZYBOWSKI
Diretor Geral
(41) 3082 3800   (41) 98839-1711
www.ogbrindes.com.br

fa Facebook lin Linkedin ins Instagram tw twitter yout Youtube Skype

Em 13 de abr de 2021, à(s) 12:54, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Senhor José Carlos,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar empresa(s) 
responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que serão 
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos 
presentes no termo de referência e modelos anexos.

Por oportuno, solicitamos, ainda, manifestação acerca do exposto por Vossa Senhoria, 
por telefone, quanto à condição do mercado para fabricação de mouse pad com borracha 
reciclada.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br, com cópia para lisianacintra@gmail.com

Anexados:
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Arquivo:
Termo_de_Referencia_0845926_TERMO_DE_REFERENCIA___BRINDES_ESCOLOGICOS.pdf

Tamanho:
193k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Anexo_0845929_MATERIAIS___MODELOS_BRINDES.pdf Tamanho:
1475k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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Item 1: mouse pad ergonômico personalizado

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,00R$ 10,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE Data:Data: 07/04/2021 08:04

Relatório gerado no dia 13/04/2021 19:16:48  (IP: 2804:14d:1283:88a7:79ed:6ad9:4144:c877)Relatório gerado no dia 13/04/2021 19:16:48  (IP: 2804:14d:1283:88a7:79ed:6ad9:4144:c877)

Média dos Preços Obtidos: R$ 8,64

Relatório de Cotação: Mouse pad personalizado

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 13/04/2021 19:16:22 e 13/04/2021 19:16:01entre 13/04/2021 19:16:22 e 13/04/2021 19:16:01

Item 1: mouse pad ergonômico personalizadoItem 1: mouse pad ergonômico personalizado

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

7 / 7 1 R$ 8,64 (un) R$ 8,64

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE NºPregão:72021

UASG:982453

07/04/2021 R$ 10,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 4ª

Região Militar/4ª Divisão de Exército | 14ºGrupo de Artilharia de Campanha

NºPregão:352020

UASG:160123

08/02/2021 R$ 12,49

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | CENTRO DE COMUNICAÇÃO

SOCIAL DA MARINHA

NºPregão:42020

UASG:711100

17/12/2020 R$ 11,87

4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Pampa -

UNIPAMPA

NºPregão:302020

UASG:154359

24/11/2020 R$ 4,70

5 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MATO GROSSO NºPregão:352020

UASG:926947

23/10/2020 R$ 8,88

6 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | PMSP - Secretaria Municipal de

Planejamento, Orçamento e Gestão | Subprefeitura São Mateus

NºPregão:82020

UASG:925089

15/10/2020 R$ 6,37

Valor UnitárioValor Unitário R$ 9,05R$ 9,05

PreçoPreço

PúblicoPúblico
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 3º BRBM 9003/2020 19/10/2020 R$ 6,16

Valor UnitárioValor Unitário R$ 6,16R$ 6,16

Valor Global:Valor Global:   R$ 8,64R$ 8,64

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 8,64 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 8,64

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade mouse pad ergonômico personalizado * mouse pad ergonômico na cor preta; * personalização com brasão do comando rodoviári

o da brigada militar e com o escrito, “3º batalhão rodoviário”.

1/5Orçamento - Mouse pad personalizado - Banco de preços (0878704)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 51



Objeto:Objeto: Registro de preços para posterior e eventual contratação da aquisição de

Equipamentos e Mobiliário em geral para atender a Secretaria de Administração

e Finanças e todos os setores a ela vinculados..

Descrição:Descrição: MOUSE PADMOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL PVC, ESPESSURA 2 MM, ACABAMENTO

SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE

EMBORRACHADA/PERSONALIZADO, APLICAÇÃO MOUSE OPTICO, COR PRETA,

TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPANTE, DIÂMETRO 18 CM

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:982453

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

10.934.762/0001-19
* VENCEDOR *

M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES R$ 10,00

Marca: Marca: Fortrek                                            
Fabricante: Fabricante: Fortrek                                            
Modelo: Modelo: Mouse pad 
Descrição: Descrição: MOUSE PAD, MATERIAL: PVC, SPESSURA: 2 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE EMBOR
RACHADA,PERSONALIZADO, APLICAÇÃO: MOUSE OPTICO, COR: PRETA, TIPO: ÓPTICO,ANTIDERRAPANTE, DIÂMETRO: 18 CM                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MA Bacabal R SARGENTO MAURICIO, 21 (99) 8156-8676 dyonny

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,49R$ 12,49

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Leste 

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 

14ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de consumo de informática.

Descrição:Descrição: MOUSE PADMOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL PVC, ESPESSURA 2 MM, ACABAMENTO

SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE

EMBORRACHADA/PERSONALIZADO, APLICAÇÃO MOUSE OPTICO, COR PRETA,

TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPANTE, DIÂMETRO 18 CM

CatMat:CatMat: 465456465456 - MOUSE PAD, MATERIAL PVC ESPESSURA 2 MM ACABAMENTO

SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE

EMBORRACHADA/PERSONALIZADO APLICAÇÃO MOUSE OPTICO COR PRETA

TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPANTE DIÂMETRO 18 CM

Data:Data: 08/02/2021 10:13

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:352020 / UASG:160123

Lote/Item:Lote/Item: /37

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

40.223.106/0001-79
* VENCEDOR *

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA R$ 12,49

Marca: Marca: DLH                                            
Fabricante: Fabricante: DLH                                            
Modelo: Modelo: MP-ERG-PU - (PA 00005 ) 
Descrição: Descrição: MOUSE PAD Especificações:- Que seja para uso com mouse óptico, possua apoio para o pulso (ergonômico), face de apoio em borracha antiderrap
ante, face deslizável em tecido de alta sensibilidade, seja da cor preta e possua garantia mínima de 12 meses. Produto de referência para que seja igual ou de 
melhor qualidade que: Mouse Pad Gt-Mp067Td Ergonômico Preto Hardline. Mandar junto com a proposta: catálogo com foto e descrição completa do produto.  

Endereço:Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,87R$ 11,87

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Objeto:Objeto: Aquisição de brindes institucionais para reposição do paiol de material de

Relações Públicas, visando atender às necessidades do CENTRO DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA..

Data:Data: 17/12/2020 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:711100

Lote/Item:Lote/Item: /33

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br
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Descrição:Descrição: BRINDEBRINDE - MOUSE-PAD PERSONALIZADO - Serviço de confecção de mouse-pad

personalizado, com gravação de arte a ser enviada na área de circulação do

mouse desenvolvida em neoprene com uma camada de poliéster. Base

antiderrapante na parte inferior evitando que o mouse-pad deslize. Dimensões (A

X L X P): 2 X 24 X 22 Cm - Compatível com todos os tipos de mouse - Material:

Apoio Para o punho em Pu (Poliuretano).

CatMat:CatMat: 150598150598 - BRINDE , BRINDE NOME

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.734.851/0001-07
* VENCEDOR *

FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. R$ 11,87

Marca: Marca: DLH                                            
Fabricante: Fabricante: DLH                                            
Modelo: Modelo: MP-ERG-PU.P (PA 00056) 
Descrição: Descrição: MOUSE-PAD PERSONALIZADO Aquisição de mouse-pad personalizado, com gravação de arte a ser enviada na área de circulação do mouse desenv
olvida em neoprene com uma camada de poliéster. Base antideffapante na parte inferior evitando que o mouse-pad deslize. Dimensões (A X L X P): 2 X 24 X 22 
CM - Compatível com todos os tipos de mouse - Material: Apoio Para o punho em Pu (Poliuretano).                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV ANGELO CALEFFI, 416 ELIZANDRA (54) 3015-8365 licitacao@famaha.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,70R$ 4,70

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

Objeto:Objeto: Aquisição de material de distribuição/divulgação e de expediente, destinados a

Unipampa : São Borja.

Descrição:Descrição: MOUSE PADMOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL PVC, ESPESSURA 2 MM, ACABAMENTO

SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE

EMBORRACHADA/PERSONALIZADO, APLICAÇÃO MOUSE OPTICO, COR PRETA,

TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPANTE, DIÂMETRO 18 CM

CatMat:CatMat: 465456465456 - MOUSE PAD, MATERIAL PVC ESPESSURA 2 MM ACABAMENTO

SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE

EMBORRACHADA/PERSONALIZADO APLICAÇÃO MOUSE OPTICO COR PRETA

TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPANTE DIÂMETRO 18 CM

Data:Data: 24/11/2020 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:302020 / UASG:154359

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/11/2020 15:10

Homologação:Homologação: 27/11/2020 16:40

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 5.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

38.162.761/0001-12
* VENCEDOR *

MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA R$ 4,70

Marca: Marca: stylus brindes                                            
Fabricante: Fabricante: Importado                                            
Modelo: Modelo: mousepad 
Descrição: Descrição: Mouse pad, material: pvc, espessura: 2 mm, acabamento superficial: pvc texturizado, características adicionais: base emborrachada, personalizado,
aplicação: mouse optico, cor: preta, tipo: óptico,antiderrapante, diâmetro: 18 cm, Impressão em offset colorida. Arte a ser definida no momento do pedido. Em e
mbalagem plástica individual                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

SC Concórdia R 29 DE JULHO, 1440 (49) 9108-5556

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,88R$ 8,88

Órgão:Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MATO GROSSO

Objeto:Objeto: BRINDES - Futura e eventual aquisição de brindes promocionais, para atender as

necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Descrição:Descrição: BRINDEBRINDE - MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PERSONALIZADO DIMENSÕES: 23,2

x 20,8 cm PESO: 85 gramas TIPO DE GRAVAÇÃO: Off Set Mouse pad com Apoio

em Gel Personalizado Mouse pad com apoio em gel personalizado. Com amplo

espaço para personalizar sua base é em PVC expandido de 5 mm com superfície

impressa em Gloss 240 gramas. Com ótimo acabamento para perfeito

funcionamento do mouse, contendo logomarca e nome da instituição

CatMat:CatMat: 150598150598 - BRINDE , BRINDE NOME

Data:Data: 23/10/2020 14:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:352020 / UASG:926947

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 18/11/2020 16:12

Homologação:Homologação: 18/11/2020 17:29

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br
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Quantidade:Quantidade: 1.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MT

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

34.639.775/0001-23
* VENCEDOR *

S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES R$ 8,88

Marca: Marca: M7 BRINDES                                            
Fabricante: Fabricante: M7 BRINDES                                            
Modelo: Modelo: MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PERSONALIZADO 
Descrição: Descrição: MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PERSONALIZADO. DIMENSÕES: 23,2 x 20,8 cm. PESO: 85 gramas. TIPO DE GRAVAÇÃO: Off Set. Mouse pad com 
Apoio em Gel Personalizado. Com amplo espaço para personalizar sua base é em PVC expandido de 5 mm com superfície impressa em Gloss 240 gramas. Co
m ótimo acabamento para perfeito funcionamento do mouse, contendo logomarca e nome da instituição.                                    

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA JOSE TORAL QUERUBIM, 80 (44) 3023-6354 / (44) 3224-6353 marcelo@michelancontabilidade.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,37R$ 6,37

Órgão:Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

PMSP - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

Subprefeitura São Mateus

Objeto:Objeto: Aquisição de Periféricos e materiais de consumo para manutenção dos

microcomputadores da Sub Prefeitura são Mateus.

Descrição:Descrição: MOUSE PADMOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL EVA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA

22 CM, ESPESSURA 3 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL COURO SINTÉTICO,

TAMANHO ALMOFADA 50 X 120 MM, TAMANHO PLATAFORMA 215 X 180 MM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, APOIO ALMOFADADO,

PERSONALIZADO, COR MARROM

Data:Data: 15/10/2020 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:82020 / UASG:925089

Lote/Item:Lote/Item: 2/29

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

13.345.633/0001-83
* VENCEDOR *

TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA R$ 6,37

Marca: Marca: C3Tech                                            
Fabricante: Fabricante: C3Tech                                            
Modelo: Modelo: MP-20, 22 x 18 cm 
Descrição: Descrição: MOUSE PAD - COR PRETA - COMPOSIÇÃO: TECIDO EVA - DIMENSÕES APROXIMADAS 22 X 18 EVA                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Belo Horizonte RUA CAJUEIRO, 380 (31) 3566-2767 tecnoseginformatica@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,16R$ 6,16

Órgão:Órgão: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 3º BRBM

Objeto:Objeto: Contratação de serviços de artes gráficas para a confecção de material

personalizados para o 3ºBRBM.

Descrição:Descrição: Mouse pad ergonômico PersonalizadoMouse pad ergonômico Personalizado - Mouse pad ergonômico Personalizado

* Mouse pad ergonômico na cor preta; * Personalização com brasão do

Comando Rodoviário da Brigada Militar e com o escrito, “3º Batalhão Rodoviário”.

Data:Data: 19/10/2020 13:01

Modalidade:Modalidade: Dispensa com disputa

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 9003/2020

Lote/Item:Lote/Item: 6/1

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 19/10/2020 19:47

Fonte:Fonte: www.compras.rs.gov.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

19.804.618/0001-32
* VENCEDOR *

JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA R$ 6,16
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Marca: Marca: Não informado                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Modelo: Modelo: Não informado 
Descrição:Descrição:  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS São Leopoldo TRAVESSA SILVEIRA, 110 (51) 3037-5376 exata.contabilidade@yahoo.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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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 2021.
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de empresa(s)

responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de
diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola
Judiciária Eleitoral deste Tribunal, conforme Memorando nº
97 / 2021 - TRE-AL/PRE/EJE (0845909) e Termo de Referência
presente nos eventos 0845926 e 0845929.

 
Vieram os autos a esta Seção para instrução,

despacho GDG - 0856283.
 
Realizada a pesquisa de preços mediante consulta

ao mercado e sítios eletrônicos, conforme orçamentos
constantes dos autos
(0870980, 0872231, 0878089, 0878090, 0878153 e 0878644),
consolidados na planilha abaixo, obtivemos o valor total
estimado de R$ 112.806,17 (cento e doze mil oitocentos e seis
reais e dezessete centavos) para a pretendida aquisição.

 

Item Objeto Qtde
Valores unitários MÉDIA

TOTALUnity M2
Personnalité

Brindes
Verdes Luminati Specologia Nativus MÉDIA

1
Caneca Ecológica

Quadrada
produzida em
Plástico Verde

1.000 R$
12,70 R$ 8,90 R$ 8,30 R$ 11,70 R$ 5,70 R$ 11,75 R$ 9,84 R$ 9.841,67

2
Canudo de Inox

Reto + Curva com
Escovinha e

Saquinho
500 R$

16,13 R$ 5,90 R$ 20,60 R$ 10,60 R$ 14,90 R$ 13,90 R$
13,67 R$ 6.835,83

3
Pasta A4 Pautada

com caneta
ecológica

500 R$
55,80   R$ 61,00  R$ 69,90 R$

62,23
R$

31.116,67

4
Lixeira de Carro

em material
Ecológico

1.000 R$
18,26 R$ 14,90 R$ 7,90  R$ 5,70 R$ 17,90 R$

12,93
R$

12.932,00

5 Copo Silicone
Retrátil Ecológico 500 R$

13,97 R$ 8,50 R$ 8,40 R$ 11,20 R$ 6,90 R$ 9,90 R$ 9,81 R$ 4.905,83

6 Base Mouse
Ecológico 1.000     R$ 18,50 R$ 34,90 R$

26,70
R$

26.700,00

7 Boton Ecológico
em MDF 1.000   R$ 5,00  R$ 4,70 R$ 8,95 R$ 6,22 R$ 6.216,67

8
Chaveiro

Executivo em
Cortiça e Metal

500 R$
12,16   R$ 13,50 R$ 5,50 R$ 14,70 R$

11,47 R$ 5.732,50

9
Kit Caneta e

Lapiseira
Ecológico e

Personalizadas
500 R$

5,45  R$ 31,40 R$ 19,10 R$ 6,90 R$ 22,40 R$
17,05 R$ 8.525,00

TOTAL ESTIMADO R$
112.806,17

 
Sobre os itens acima, observamos:
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- Item 5 - Copo silicone retrátil ecológico: Após

contato telefônico com a unidade demandante, este item
sofreu alteração em seu material, sendo substituído por
plástico ou outro material ecológico, em virtude da
dificuldade de obtenção de propostas, bem como da elevada
diferença em seu valor, verificada em orçamento obtido junto
à empresa Brindes Verdes - 0878089, abaixo, o que resulta na
necessidade de alteração no Termo de Referência.

Plástico reciclado: 500 peças: R$ 8,40 a unidade;
Silicone: 500 peças: R$ 33,60 a unidade.
 
- Item 6 - Base mouse ecológico: Todas as propostas

encaminhadas não apresentaram cotação para este item de
acordo com o material disposto no Termo de Referência - base
confeccionada com borracha reciclada. Duas empresas,
Specologia e Nativus, apresentaram este item em outro
material ecológico, a cortiça, sendo este o estimado na
planilha acima.

 
A dificuldade em encontrar fornecedor desse tipo

de material foi relatada por uma empresa, e-mail - 0878688,
abaixo:

Com relação ao item mouse pad de
borracha (reciclada), somos importadores
e trabalhamos com este item importado,
por isto posso lhe garantir que vai ser
bem difícil vc conseguir alguém que
tenha este produto importado e tenha
algum certificado para comprovar a
origem da matéria prima produzida neste
item. Acredito que até possam ser
produzidos com material reciclado, até
porque a borracha pura/virgem ela é
muito cara e em produtos baratos e
promocionais eles costumam usar matéria
prima com diversas misturas e
composições, inclusive material reciclado.
Aqui no Brasil os fabricantes que conheço
de mouse pad, são de material
plástico/sintético e outros são produzidos
em neoprene, com uma espuma expansiva
com revestimento em poliéster. Não
conheço nenhum fabricante nacional e
que seja de borracha!
Com esta exigencia vcs irão limitar muito
a participação neste certame e terão
muitas dificuldades de encontrar o
produto… Acredito até mesmo que algum
participante do pregão lhe forneça
posteriormente uma declaração de que o
produto é de borracha reciclada, mas isto
não será uma garantia de que o produto
foi realmente produzido na china com
borracha reciclada.

 
Como forma complementar, para apreciação pela

unidade demandante, apresentamos a cotação do item "mouse
pad personalizado", com outros tipos de materiais, obtida no
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site www.bancodeprecos.com.br, 0878704, com valor médio
estimado de R$ 8,64 (oito reais e sessenta e quatro centavos).

 
Por fim, após apreciação pela unidade demandante

e retificação do Termo de Referência, sugerimos, s.m.j, a
realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 5.450/2005.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 13/04/2021, às 19:35, 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
0878707 e o código CRC 323CEB71.

0000836-80.2021.6.02.8502 0878707v1
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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 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0878707, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/04/2021, às 19:19, 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
0879309 e o código CRC 5FC819DF.
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
Em atenção ao Despacho SEIC 0878707, devolvo os

autos à EJE, para reavaliar os parâmetros assinalados para a
aquisição, especialmente no que importa à conformidade
orçamentaria da demanda.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2021, às 01:33, 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
0879353 e o código CRC 997B9978.
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0879353), com vistas
à manifestação da Chefe da Seção de Instrução de Contratações em
substituição no evento (0878707), retorno o presente a essa unidade,
ao tempo em que informo que os itens 5 - Copo Silicone Retrátil
Ecológico e 6 - Base Mouse Pad Ecológico, podem ser substituídos
pelo Copo de Plástico reciclado e Base Mouse Pad de Cortiça,
conforme foram cotados, tendo em vista a diferença de preço e
dificuldade na apresentação de propostas.
 
Assim, encaminho o novo Termo de Referência e seu anexo
(0879573 e 0879574) contendo as alterações referentes aos itens 5 e
6, objetivando à contratação de todos os itens lá anunciados.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 15/04/2021, às 14:12, 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
0879545 e o código CRC 774FDF5C.
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa(s) responsável(is) pela 

fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos 

da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do futuro 

eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto 

consciente. O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por meio de uma 

linguagem simples e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, uma síntese do 

processo eleitoral, para que exerçam suas escolhas com clareza, possibilitando aos 

eleitores uma melhor orientação política. 

 

Nossos materiais são utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos jovens de 7 a 

17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, 

como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas 

pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos, seminários e congressos que são 

realizados anualmente para servidores, Juízes, Promotores, entre outros, como também 

em outras atividades realizadas por esta EJE/AL. 

 

Nossa intenção é reforçar a imagem do TRE/AL, como representação de promover a 

educação política, estimulando ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem 

ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício do voto, 

estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

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(s) 

Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos itens. 
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4.2. Os materiais deverão ser entregues de 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. 

 

4.3. 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 dos modelos para aprovação. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Executar os objetos 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 

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; 
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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, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e comunicando à empresas a ocorrência 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, qualquer 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. O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de autorização da 

Unidade Fiscalizadora, para a confecção definitiva. Após este prazo, o fornecedor ficará 

sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme 

disposto no instrumento convocatório. 
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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. 

 

7.5. Todos os materiais deverão ser entregues adequadamente embalados. 

 

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 detectadas. 

 

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: 
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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.  

 

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. 
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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 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

10. LICENÇA AMBIENTAL OU LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 

Quando da confecção do Edital para a realização do Certame Licitatório, deve-se exigir 

das empresas ou fabricantes, para os itens de materiais oriundos da transformação de 

metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais oriundos da indústria de couros e 

peles, materiais oriundos da indústria de produtos de matéria plástica e materiais oriundos 

da indústria de madeiradas, a obrigatória licença ambiental ou Licença de Operação (LO) 

do órgão ambiental competente, bem como o Comprovante de Registro do fabricante do 

produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais (CFT/APP), acompanhado do respectivo Certificado 

de Regularidade válido. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Especificações técnicas para compor termo de referência para a contratação de 

empresa(s) responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais 

para uso da Escola Judiciária – TRE/AL.  

 

 

ITEM OBJETO UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 

Caneca Ecológica 

Quadrada produzida 

em Plástico Verde 

1.000 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde 

(Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material 

reciclado na sua composição), atóxico, resistente à 

microondas e máquina de lavar, capacidade de 400 ml 

(Anexo I). 

 

Impressão - f rente em Silk (colorido); 

Embalagem Personalizada: Caixa em papel kraf t de 

gramatura 240gr; 

Dimensões: 8cm (altura) x 12cm (largura) x 8 (cm 

profundidade). 

02 

Canudo de Inox Reto 

+ Curva com 

Escovinha e 

Saquinho 

500 

Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com 

Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para 

bebidas frias ou quentes (Acompanha: escovinha de aço + 1 

canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru).  

(Anexo II). 

 

Descrição Técnica: 

 

Tamanho dos Canudos:  

1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro); 

1 canudo curvado: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro); 

1 escovinha limpadora em aço; 

1 estojo de algodão em algodão cru, com formato aproximado 

de: 23cm (altura) x 6cm (largura); 

 

Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com 

gravação em laser em um lado e a embalagem em algodão 
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crú é personalizada em transfer digital; 

Personalização: 

• Canudos: Gravação laser (5x60mm) em uma face 

• Embalagem Algodão Crú: Transfer Color (12cmx4cm) em 

uma face. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

03 
Pasta A4 Pautada 

com caneta ecológica 
500 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III) 

Pasta A4. 600D.  

Bloco: 20 folhas pautadas; 

Dimensões: 240 x 325 x 15 mm; 

Personalizada em 4 cores. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

04 
Lixeira de Carro em 

material Ecológico 
1.000 

Lixeira para carro em material ecológico, produzida em lona 

pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e imp ressão 

até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6 

(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV) 

  

Cor: Azul bem escuro 

Impressão: Silk | Sublimação | Transfer 

Ítens de Personalização: Frente 

Embalagem Personalizada: Envolvida em saco plástico. 

05 
Copo Plástico Retrátil 

Ecológico 
500 

Copo de Plástico Retrátil Ecológico com 200ml de 

capacidade, embalados em saquinhos plásticos. (Anexo V). 

 

Descrição Técnica 

Capacidade: 200ml 

Gravação: Tampografia 

Cores: Verde, laranja, azul, amarelo e rosa; 

06 
Base Mouse Pad 

Ecológico  
1.000 

Mouse Pad ecológico – confeccionado em cortiça, com 

impressão em serigrafia em 4 cores. (modelos conforme o 

Anexo VI). 

 

Dimensões: 22x19x0,3cm 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

07 Boton Ecológico em 1.000 Boton Ecológico em MDF. (Anexo VII). 
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MDF 

 

Descrição: 

Boton Ecológico feito com MDF e personalizado com 

UV(Colorido); 

Tamanho: 4cm x 4cm (A e L); 

Sistema de presilha: tipo alfinete. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

08 
Chaveiro Executivo 

em Cortiça e Metal 
500 

Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII). 

Caixa em kraf t: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; 

Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; 

Tipo de Gravação: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

09 

Kit Caneta e 

Lapiseira Ecológico e 

Personalizadas 

500 

Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo com ponteira e 

clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). 

Descrição: 

Material: Bambu; 

Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8 cm; 

Escrita: Cor azul; 

Lapiseira: 0.7; 

Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm); 

Impressão: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 

Maceió, 25 de janeiro de 2021. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da EJE/TRE/AL 
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ANEXOS

ANEXO I - Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde

TRE/AL

Escola Judiciária EleitoralEscola Judiciária Eleitoral
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EEJJEE

TRE-AL
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Escola Judiciária Eleitoral
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TRE/A
L

Escola Judiciária Eleitoral

Escola Judiciária Eleitoral

AA
SSAA AAGGOOLL
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ANEXO II - Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com Escovinha limpadora e Saquinho

ANEXO III - Pasta A4 Pautada com caneta ecológica
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ANEXO IV - Lixeira de Carro em Material Ecológico 

ANEXO V - Copo Plástico Retrátil Ecológico

ANEXO VI - Mouse em Material Ecológico
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ANEXOS

ANEXO VII - Boton Ecológico em MDF

ANEXO VIII - Chaveiro Executivo de Cortiça e Metal

ANEXO IX - Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas

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, 15 de abril de 2021.
Para que possamos aprovar o Termo de Referência

ajustado (doc. 0879573), solicito à EJE indicar a conformidade
orçamentária da proposição, considerando o valor estimado
da compra e as despesas programadas pela Unidade para o
presente exercício.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2021, às 23:27, 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
0879965 e o código CRC 21169BB3.

0000836-80.2021.6.02.8502 0879965v1
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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 2021.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho (0879965), subscrito por Vossa Senhoria,
retorno o presente a essa unidade indicando a conformidade
orçamentária para cobrir as compras deste Eje, tendo em vista o
valor estimado na Pesquisa de Preços pertinente a R$ 112.806,17,
realizada pela Seção competente (0878707).
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO -
DESPESA RUBRICA VALOR

R$
1 Material para Divulgação 33.90.30-59 43.430,00
2 Festividades e Homenagens 33.90.39-23 23.838,00

3 Serviços Técnicos
Profisionais 33.9036-06 4.976,00

4 Passagens para o País 33.90.33-01 10.400,00
5 Diárias no País 33.90.14-14 18.753,00

6 Serviço de Seleção e
Treinamento 33.90.39-48 6.000,00

7 Coffe-Break 33.90.39-41 5.409,17
TOTAL 112.806,17
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 16/04/2021, às 11:47, 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
0880219 e o código CRC 1FBE14DD.
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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 2021.
À COFIN, para declarar a conformidade

orçamentária da despesa a ser incorrida em face da POA 2021.
Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do

edital.
Aprovo o Termo de Referência na versão ajustada

(doc. 0879573), assinalando que consta dos autos a
informação de que a compra integra o Planejamento de
aquisições da EJE para o exercício (doc. 0845909).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2021, às 13:48, 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
0880435 e o código CRC ACA0E427.

0000836-80.2021.6.02.8502 0880435v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de abril de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0880435).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/04/2021, às 11:13, 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
0880628 e o código CRC D1F9F0E1.

0000836-80.2021.6.02.8502 0880628v1

Despacho COFIN 0880628         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 80



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX 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 ITEM, 
objetivando a contratação de serviços de fabricação, confecção e impressão de diversos 
materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 
responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são 
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL  
 
2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 01 (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 (vinte) dias para confecção e entrega 
definitiva dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo I). 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte 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: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. 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 

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; 
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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 materiais sejam confeccionados 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 

 

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. 
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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 REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  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.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 
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7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.6.1. 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 

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. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. 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.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
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8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11. 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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 
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8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. 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.  

8.18. 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 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais estão disponíveis no Anexo 
I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.3.2.  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. 

9.4.  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. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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. 

9.7.              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. 
 
9.8.           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). 

 
9.9. É obrigatória a apresentação pelo licitante (ou fabricante) de licença 
ambiental ou Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente, bem como o 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CFT/APP), 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, para os itens de materiais 
oriundos da transformação de metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais 
oriundos da indústria de couros e peles, materiais oriundos da indústria de produtos de 
matéria plástica e materiais oriundos da indústria de madeiradas. 

9.10.                Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.12. 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 8.24. 

9.13.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  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 

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. 

10.2.1. 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. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 
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10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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, 
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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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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. 

 

10.10.2.4. 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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 
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10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  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. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 
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11.6.  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. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  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; 
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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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 
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15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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.  
 
16.2. 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.  
 
16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.2 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. 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. 
 
17.2. 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. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  
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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; 

 

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. 

18.3. 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.  

 
18.4. 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. 
 
18.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
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18.6.          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. 
 
18.7.  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. 

 
18.8.       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. 

 
18.9.  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.  

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

 
18.11.  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. 

 
18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  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. 

 
18.14.1.  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. 

 
18.15.  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. 
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18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. 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. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. 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: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
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). 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. 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; 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições, modelos e prazos estipulados; 

 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; 

 

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. 
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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 02 (dois) dias úteis que 

anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento. 

 
23- DO RECEBIMENTO 

 
23.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma 
definitiva, no prazo de 20 (vinte) dias, 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 57083-410 Tel.: 82-3328-1947.  
 
23.2. 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. 
 
23.3. 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. 

 

23.4. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, 

e distribuídos nas quantidades previstas no Anexo I-A. 

 

23.5. 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, os defeitos ou as 

incorreções porventura detectados, no todo ou em parte. 
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24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

24.1.  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. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  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. 

25.8. 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. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.10. 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. 
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25.11. 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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. 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. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO I-B – Modelos dos itens; 
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições. 
 

25.15. 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 XXXX de 2021. 
 
 

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 empresa(s) 
responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são 
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  

 
A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do 
futuro eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania 
e o voto consciente. O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por 
meio de uma linguagem simples e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, 
uma síntese do processo eleitoral, para que exerçam suas escolhas com clareza, 
possibilitando aos eleitores uma melhor orientação política. 
 
Nossos materiais são utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos jovens de 
7 a 17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são 
oferecidas pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos, seminários e congressos 
que são realizados anualmente para servidores, Juízes, Promotores, entre outros, 
como também em outras atividades realizadas por esta EJE/AL.  
 
Nossa intenção é reforçar a imagem do TRE/AL, como representação de promover a 
educação política, estimulando ao exercício da cidadania e do voto consciente. A 
imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício 
do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.  
 
3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 
 
As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
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(s) 
Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos itens. 
 
4.2. Os materiais deverão ser entregues de 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. 
 
4.3. 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 dos modelos para aprovação. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Executar os objetos do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 
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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 
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, o acompanhamento e a fiscalização da 
execução contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando às empresas a ocorrência 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, qualquer 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 57083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a 
quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30.  
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7.2. O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de autorização da 
Unidade Fiscalizadora, para a confecção 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 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 
TREAL, 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. 
 
7.5. Todos os materiais deverão ser entregues adequadamente embalados. 
 
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 
detectadas. 
 
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;  
 
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 menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 
10. LICENÇA AMBIENTAL OU LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)  
 
Quando da confecção do Edital para a realização do Certame Licitatório, deve-se 
exigir das empresas ou fabricantes, para os itens de materiais oriundos da 
transformação de metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais oriundos da 
indústria de couros e peles, materiais oriundos da indústria de produtos de matéria 
plástica e materiais oriundos da indústria de madeiradas, a obrigatória licença 
ambiental ou Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente, bem como o 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais 
(CFT/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido. 
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 Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 
 

MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA  
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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    ANEXO I-A 
 

      Especificações dos Itens e Preços Máximos 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO 

PREÇO MÁXIMO  
TOTAL 

 
 
 
 
 
 

1 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde: 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde 

(Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material 

reciclado na sua composição), atóxico, resistente à microondas 

e máquina de lavar, capacidade de 400 ml (Anexo I). 

Impressão - frente em Silk (colorido);  

Embalagem Personalizada: Caixa em papel kraft de gramatura 

240gr;  

Dimensões: 8cm (altura) x 12cm (largura) x 8 (cm 

profundidade).  

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 
 

R$  9,84 

 
 
 
 
 
 

R$  9.841,67 

 
 
 
 
 

2 

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho: 

Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com 

Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para 

bebidas frias ou quentes (Acompanha: escovinha de aço + 1 

canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru). 

(Anexo II).  

Descrição Técnica:  

 

Tamanho dos Canudos:  

1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro);  

1 canudo curvado: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro);  

1 escovinha limpadora em aço;  

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 

R$ 13,67 

 
 
 
 
 

R$ 6.835,83 
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1 estojo de algodão em algodão cru, com formato aproximado 

de: 23cm (altura) x 6cm (largura); 

Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com gravação 

em laser em um lado e a embalagem em algodão cru é 

personalizada em transfer digital;  

Personalização:  

• Canudos: Gravação laser (5x60mm) em uma face 

• Embalagem Algodão Cru: Transfer Color (12cmx4cm) em 

uma face.  

 
 
 
 
3 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica: 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III) 

Pasta A4. 600D.  

Bloco: 20 folhas pautadas;  

Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;  

Personalizada em 4 cores. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

R$ 62,23 

 
 
 
 

R$ 31.116,67 

 
 
 
 
 
4 

Lixeira de Carro em material Ecológico: 

Lixeira de Carro em material ecológico, produzida em lona 

pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e impressão 

até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6 

(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV).  

Cor: Azul bem escuro  

Impressão: Silk | Sublimação | Transfer  

Ítens de Personalização: Frente  

Embalagem Personalizada: Envolvida em saco plástico. 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 

R$ 12,93 

 
 
 
 
 

R$ 12.932,00 
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5 
 

Copo Plástico Retrátil Ecológico: 

Copo de Plástico Retrátil Ecológico com 200ml de capacidade, 

embalados em saquinhos plásticos. (Anexo V).  

Descrição Técnica  

Capacidade: 200ml  

Gravação: Tampografia  

Cores: Verde, laranja, azul, amarelo e rosa. 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

500 

 
 
 

R$ 9,81 

 
 
 

R$ 4.905,83 

 
 

6 

Base Mouse Pad Ecológico – Mouse Pad ecológico - 

confeccionado em cortiça, com impressão em serigrafia em 

4 cores. (modelos conforme o Anexo VI).  

Dimensões: 22x19x0,3cm  

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 

Unidade 

 
 

1.000 

 
 

R$ 26,70 

 
 

R$ 26.700,00 

 
 
 

7 

Boton Ecológico de MDF: 

Boton Ecológico de MDF. (Anexo VII).  

Descrição: Boton Ecológico feito com MDF e personalizado 

com UV(Colorido);  

Tamanho: 4cm x 4cm (A e L); 

Sistema de presilha: tipo alfinete 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico  

 
 
 

Unidade 

 
 
 

1.000 

 
 
 

R$ 6,22 

 
 
 

R$ 6.216,67 

 
 
 

8 

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: 

Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII).  

Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm;  

Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm;  

Tipo de Gravação: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

500 

 
 
 

R$ 11,47 

 
 
 

R$ 5.732,50 
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9 

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: 

Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo com ponteira e 

clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX).  

Descrição:  

Material: Bambu;  

Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8 cm;  

Escrita: Cor azul;  

Lapiseira: 0.7;  

Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm); 

Impressão: Laser.  

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

R$ 17,05 

 
 
 
 
 
 

R$ 8.525,00 
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ANEXO I-B - MODELOS DOS ITENS 

 
 
 

Os modelos dos materiais estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.tre-
al.jus.br/transparencia (Gestão de contratações - Licitações - Pregões) 
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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 

Minuta de edital (0882365)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 116



37 

 

 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

37 

 

 
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/2021 e seus anexos. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2021. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 

 

 

Minuta de edital (0882365)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 117



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2144 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

  À SAD

 

  Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa(s) responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos
materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do
TRE/AL.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
razão do valor de cada item.
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.
Saliento que, na referida minuta, foram complementadas as disposições
relativas ao Pagamento.
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.
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.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/04/2021, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/04/2021, às 10:09, 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
0882376 e o código CRC EB97E300.

0000836-80.2021.6.02.8502 0882376v2
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
Remeto os autos à SGO, solicitando que, tão logo

seja atendido o Despacho COFIN 0880628, os autos sejam
submetidos à AJ-DG, para análise da minuta de
evento 0882365, na forma encaminhada pela SLC
(doc. 0882376).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2021, 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
0883882 e o código CRC A6221F78.

0000836-80.2021.6.02.8502 0883882v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coodenador,
 
Face à liberação do orçamento 2021 no último dia

22 de abril, encontram-se disponíveis os seguintes valores
para empenho da EJE:

SIAFI - EJE - PLANO 1
Despesas Programadas Valor Disponível

Diárias 14.706,24
Passagens 7.799,00
Serviços técnicos profissionais 3.914,43
Festividades e homenagens 39.201,69
Material de expediente 43.430,00

 

O total existente no SIAFI é de R$ 109.051,36,
pouco menor que o necessário para atender à referida
despesa, orçada pela SEIC em R$ 112.806,17 (0878707).

Memória: [R$ 112.806,17 (despesa) - R$ 109.051,36
(EJE) = R$ 3.754,81 (remanejamento necessário)]

 
No crédito disponível há R$ 88.155,00 referente à

passagens e R$ 127.462,47 referentes à diárias, ambas JCGA-
SAD.

 
Diante do exposto, s.m.j., sugerimos que evoluam

os autos primeiramente para EJE autorizar o remanejamento
de seu orçamento e, após, para análise da Administração

Despacho SGO 0884613         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 121



sobre a possível cessão de R$ 3.754,81 de uma das fontes
apontadas, vez que há baixa execução em virtude da
manutenção do quadro de pandemia. Em caso de autorização,
retornem-se os autos para reserva de crédito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 28/04/2021, às 12:50, 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
0884613 e o código CRC 12F3D5A5.

0000836-80.2021.6.02.8502 0884613v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2021.
À EJE,
Diante do despacho SGO (0884613), encaminho à

EJE para ciência e autorização dos remanejamentos.
Em paralelo, à SAD para deliberação quanto à fonte

para remanejamento da diferença do valor que excedeu o
limite orçamentário da EJE.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/04/2021, às 16:43, 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
0884926 e o código CRC A9CF4A02.

0000836-80.2021.6.02.8502 0884926v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0884926), retorno o
presente a essa Coordenadoria, ao tempo em que autorizo o
remanejamento de R$ 3.754,81para atender a despesa relatada.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 29/04/2021, às 13:01, 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
0885231 e o código CRC EB20D4D9.

0000836-80.2021.6.02.8502 0885231v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.
 
 
Devolvo os presentes autos à COFIN, para que,

diante do Despacho EJE 0885231, proceda ao remanejamento
necessário para atendimento do pleito objeto destes autos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/04/2021, às 13:52, 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
0885300 e o código CRC 930742FF.

0000836-80.2021.6.02.8502 0885300v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.
À SAD,
Sra. Secretária,
Diante do despacho SAD (0885300), registro que

ainda há necessidade de complementação orçamentária de
outras unidades, já que a EJE não possui orçamento suficiente
para todo o pleito. Dessa forma, nos termos do despacho SGO
(0884613) foi indicado duas "despesas agregadas" que
poderíamos utilizar para complementar essa necessidade da
EJE, quais sejam:

"Passagens com saldo de R$ 88.155,00 ou Diárias
com saldo de R$ 127.462,47, ambas JCGA-SAD".

Aguardamos deliberação, com indicação da fonte
orçamentária, para continuidade do feito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/04/2021, às 17:19, 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
0885574 e o código CRC 2E12B6F8.

0000836-80.2021.6.02.8502 0885574v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
 
 
À COFIN, indicando a despesa agregada

"Passagens com saldo de R$ 88.155,00" para atendimento do
pleito da EJE.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/04/2021, às 07:55, 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
0885709 e o código CRC E524D304.

0000836-80.2021.6.02.8502 0885709v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
À EJE,
Diante do despacho EJE (0885231), informo que o

remanejamento proposto de R$ 3.754,81 (três mil setecentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos),
corresponde à insuficiência orçamentária após utilização dos
recursos da EJE no montante de R$ 109.051,36 (cento e nove
mil cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), conforme
quadro abaixo :

SIAFI - EJE - PLANO 1
Despesas Programadas Valor Disponível

Diárias 14.706,24
Passagens 7.799,00
Serviços técnicos profissionais 3.914,43
Festividades e homenagens 39.201,69
Material de expediente 43.430,00

 
Dessa forma, necessitamos da autorização de

remanejamento dos itens acima para lastro da contratação
pretendida, além dos recursos de R$ 3.754,81 (três mil
setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
já disponibilizado pela SAD, através do seu despacho
(0885709).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/04/2021, às 09:07, 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
0885789 e o código CRC 71E2EFB9.
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria, retorno o presente a
essa Coordenadoria ao tempo em que informo que  autorizamos
o remanejamento dos itens elencados no evento (0885789), com o
objetivo na contratação pretendida.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 07/05/2021, às 12:28, 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
0889517 e o código CRC E5733046.

0000836-80.2021.6.02.8502 0889517v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
À SGO,
Diante do despacho EJE (0889517), encaminho os

autos eletrônicos para continuidade do feito. Parece-nos que
houve indicação de verbas em PO´s distintos. Se for o caso,
alertar para os ajustes nesta fase de crédito adicional.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/05/2021, às 13:30, 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
0889585 e o código CRC 53D8F3F4.

0000836-80.2021.6.02.8502 0889585v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 276 (0890377).

Observação:

Aquisição de materiais para EJE (Brindes).

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 10/05/2021, às 17:40, 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
0890379 e o código CRC BB458510.
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
Considerando superada a questão orçamentária,

conforme reserva de crédito 0890377, segue o processo à
SAD para continuidade.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 23/07/2021, às 08:21, 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
0921099 e o código CRC F4B05B7B.

0000836-80.2021.6.02.8502 0921099v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os autos a Vossa Senhoria para elaboração da

minuta do edital da licitação.
 
Após, peço que direcione o feito à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, às 16:26, 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
0921655 e o código CRC A34ABC9C.

0000836-80.2021.6.02.8502 0921655v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À AJ-DG,
Solicitando a análise da minuta constante no

evento SEI 0882365, conforme Despacho SAD 0883882.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/07/2021, às 14:21, 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
0921980 e o código CRC BEA2CA87.

0000836-80.2021.6.02.8502 0921980v1
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PROCESSO : 0000836-80.2021.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

 

Parecer nº 894 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
contratação de serviços de fabricação, confecção e impressão de
diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária
Eleitoral do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
EJE, conforme as especificações constantes no Termo de Referência
(0879573) e seus Anexos (0879574).

 
O referido termo foi aprovado pelo Secretário de

Administração por meio do despacho lançado no evento SEI
nº 0880435.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Inicialmente, a Escola Judiciária Eleitoral apresentou o

Termo de Referência 0845926, com seus anexos insertos no evento
SEI nº 0845929.

 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a Seção

de Instrução de Contratações se manifestou no despacho 0878707 e,
com base nos parâmetros de pesquisa, obteve o valor total para a
contratação estimado em R$ 112.806,17 (cento e doze mil oitocentos
e seis reais e dezessete centavos). Por fim, ponderou sobre a
dificuldade em encontrar fornecedor do tipo de material dos itens 5 e
6, sugeriu a retificação do Termo de Referência. Ao final, encerrou
por sugerir a realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019.

 
A unidade demandante acatou a sugestão da SEIC e,

alterando os itens acima mencionados, providenciou a juntada de
novo TR e anexos, conforme se observa dos
eventos 0879573 e 0879574, que foram aprovados pelo Senhor
Secretário de Administração.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital (0882365), ressaltando na
Informação 2144 (0882376), que a minuta foi elaborada para conferir
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na
participação do certame, em razão do valor de cada item e que foram
divulgados no edital os preços orçados pela administração, como já
fundamentado em outros procedimentos semelhantes, tudo com base
no entendimento do TCU (Acórdão 2.166/2014 – Plenário).

 
Consta nos autos reserva de crédito no valor suficiente

para adquirir o material que se pretende, nos termos do documento
ora inserto no evento SEI nº 0890377.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que foram

verificadas pelas unidades competentes, passaremos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação da

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação
e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,  abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

 
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo prazo de 2 (dois)
anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
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contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência.
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda
instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0882365). 

 
4. 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 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 bens em foco catalogados como
bens 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).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das prescrições

legais e regulamentares a exclusividade de participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislação
de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, 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, segue a pertinente lista de verificação, prevista
no Anexo I:

 

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

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? SIM
0921099
0890377

TERMO DE REFERÊNCIA
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3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a futura contratação? SIM 0879573

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou serviços que serão contratados? SIM 0879573

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM 0879573

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?
SIM
 

0879573

9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento de itens? N/A  

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  

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  

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 0879573

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? NÃO 0879573

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0880435

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0878707

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 0878707

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM 0878707

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM 0878707

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? SIM

0882365
 

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)? N/A  

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  

36 A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das propostas? SIM 0882365

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM
0882365
 

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 0882365

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser contratado? SIM 0882365

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de habilitação econômico-financeira? SIM 0882365

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade das propostas? SIM 0882365

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM 0882365

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? N/A  

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 0919589

45 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à fornecedora? SIM 0919589

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 0919589

47 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento? SIM 0919589

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 0919589
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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? N/A NOTA DE EMPENHO

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 0882365

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 0890377

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  

 
6. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0882365, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
contratação de serviços de fabricação, confecção e impressão de
diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária
Eleitoral do TRE/AL, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência (0879573) e seus respectivos anexos (0879574).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 27/07/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/07/2021, às 17:49, 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
0922144 e o código CRC DDEEAA90.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
894/2021 (0922144), aprovando a nova minuta de edital (0882365),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a contratação de serviços de fabricação,
confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos
eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0879573) e seus
respectivos anexos (0879574).

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 27/07/2021, às 19:35, 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
0922805 e o código CRC 412ED2B5.
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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 : 0000836-80.2021.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços de fabricação, confecção e impressão de materiais utilizados
nos eventos da EJE.

Decisão nº 1625 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI nº 0922805.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a contratação de serviços de fabricação,
confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos
eventos da Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0879573) e seus
respectivos anexos (0879574), elaborado pela Escola Judiciária
Eleitoral e devidamente aprovado pela Secretaria de Administração
deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0882365, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 894/2021 (0922144) e demais medidas
de sua alçada.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/07/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3333//22002211  

 
PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de agosto de 2021 
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 ITEM, 
objetivando a contratação de serviços de fabricação, confecção e impressão de diversos 
materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 
responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são 
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL  
 
2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 01 (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 (vinte) dias para confecção e entrega 
definitiva dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo I). 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. 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 

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; 
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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 materiais sejam confeccionados 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 

 

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. 
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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 REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  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.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 
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7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.6.1. 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 

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. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. 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.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
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8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11. 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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 
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8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. 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.  

8.18. 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 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais estão disponíveis no Anexo 
I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.3.2.  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. 

9.4.  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. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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. 

9.7.              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. 
 
9.8.           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). 

 
9.9. É obrigatória a apresentação pelo licitante (ou fabricante) de licença 
ambiental ou Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente, bem como o 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CFT/APP), 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, para os itens de materiais 
oriundos da transformação de metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais 
oriundos da indústria de couros e peles, materiais oriundos da indústria de produtos de 
matéria plástica e materiais oriundos da indústria de madeiradas. 

9.10.                Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.12. 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 8.24. 

9.13.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  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 

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. 

10.2.1. 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. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 
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10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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, 
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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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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. 

 

10.10.2.4. 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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 
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10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  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. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 
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11.6.  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. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  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; 
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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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 
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15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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.  
 
16.2. 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.  
 
16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.2 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. 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. 
 
17.2. 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. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  
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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; 

 

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. 

18.3. 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.  

 
18.4. 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. 
 
18.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
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18.6.          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. 
 
18.7.  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. 

 
18.8.       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. 

 
18.9.  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.  

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

 
18.11.  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. 

 
18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  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. 

 
18.14.1.  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. 

 
18.15.  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. 
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18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. 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. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. 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: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
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). 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. 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; 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições, modelos e prazos estipulados; 

 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; 

 

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. 
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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 02 (dois) dias úteis que 

anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento. 

 
23- DO RECEBIMENTO 

 
23.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma 
definitiva, no prazo de 20 (vinte) dias, 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 57083-410 Tel.: 82-3328-1947.  
 
23.2. 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. 
 
23.3. 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. 

 

23.4. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, 

e distribuídos nas quantidades previstas no Anexo I-A. 

 

23.5. 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, os defeitos ou as 

incorreções porventura detectados, no todo ou em parte. 
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24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

24.1.  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. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  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. 

25.8. 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. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.10. 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. 
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25.11. 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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. 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. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO I-B – Modelos dos itens; 
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições. 
 

25.15. 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, 03 de agosto de 2021. 
 
 

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 empresa(s) 
responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são 
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  

 
A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do 
futuro eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania 
e o voto consciente. O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por 
meio de uma linguagem simples e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, 
uma síntese do processo eleitoral, para que exerçam suas escolhas com clareza, 
possibilitando aos eleitores uma melhor orientação política. 
 
Nossos materiais são utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos jovens de 
7 a 17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são 
oferecidas pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos, seminários e congressos 
que são realizados anualmente para servidores, Juízes, Promotores, entre outros, 
como também em outras atividades realizadas por esta EJE/AL.  
 
Nossa intenção é reforçar a imagem do TRE/AL, como representação de promover a 
educação política, estimulando ao exercício da cidadania e do voto consciente. A 
imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício 
do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.  
 
3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 
 
As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
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(s) 
Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos itens. 
 
4.2. Os materiais deverão ser entregues de 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. 
 
4.3. 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 dos modelos para aprovação. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Executar os objetos do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 
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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 
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, o acompanhamento e a fiscalização da 
execução contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando às empresas a ocorrência 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, qualquer 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 57083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a 
quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30.  
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7.2. O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de autorização da 
Unidade Fiscalizadora, para a confecção 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 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 
TREAL, 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. 
 
7.5. Todos os materiais deverão ser entregues adequadamente embalados. 
 
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 
detectadas. 
 
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;  
 
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 menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 
10. LICENÇA AMBIENTAL OU LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)  
 
Quando da confecção do Edital para a realização do Certame Licitatório, deve-se 
exigir das empresas ou fabricantes, para os itens de materiais oriundos da 
transformação de metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais oriundos da 
indústria de couros e peles, materiais oriundos da indústria de produtos de matéria 
plástica e materiais oriundos da indústria de madeiradas, a obrigatória licença 
ambiental ou Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente, bem como o 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais 
(CFT/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido. 
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 Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 
 

MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA  
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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    ANEXO I-A 
 

      Especificações dos Itens e Preços Máximos 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO 

PREÇO MÁXIMO  
TOTAL 

 
 
 
 
 
 

1 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde: 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde 

(Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material 

reciclado na sua composição), atóxico, resistente à microondas 

e máquina de lavar, capacidade de 400 ml (Anexo I). 

Impressão - frente em Silk (colorido);  

Embalagem Personalizada: Caixa em papel kraft de gramatura 

240gr;  

Dimensões: 8cm (altura) x 12cm (largura) x 8 (cm 

profundidade).  

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 
 

R$  9,84 

 
 
 
 
 
 

R$  9.841,67 

 
 
 
 
 

2 

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho: 

Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com 

Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para 

bebidas frias ou quentes (Acompanha: escovinha de aço + 1 

canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru). 

(Anexo II).  

Descrição Técnica:  

 

Tamanho dos Canudos:  

1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro);  

1 canudo curvado: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro);  

1 escovinha limpadora em aço;  

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 

R$ 13,67 

 
 
 
 
 

R$ 6.835,83 
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1 estojo de algodão em algodão cru, com formato aproximado 

de: 23cm (altura) x 6cm (largura); 

Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com gravação 

em laser em um lado e a embalagem em algodão cru é 

personalizada em transfer digital;  

Personalização:  

• Canudos: Gravação laser (5x60mm) em uma face 

• Embalagem Algodão Cru: Transfer Color (12cmx4cm) em 

uma face.  

 
 
 
 
3 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica: 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III) 

Pasta A4. 600D.  

Bloco: 20 folhas pautadas;  

Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;  

Personalizada em 4 cores. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

R$ 62,23 

 
 
 
 

R$ 31.116,67 

 
 
 
 
 
4 

Lixeira de Carro em material Ecológico: 

Lixeira de Carro em material ecológico, produzida em lona 

pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e impressão 

até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6 

(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV).  

Cor: Azul bem escuro  

Impressão: Silk | Sublimação | Transfer  

Ítens de Personalização: Frente  

Embalagem Personalizada: Envolvida em saco plástico. 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 

R$ 12,93 

 
 
 
 
 

R$ 12.932,00 
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5 
 

Copo Plástico Retrátil Ecológico: 

Copo de Plástico Retrátil Ecológico com 200ml de capacidade, 

embalados em saquinhos plásticos. (Anexo V).  

Descrição Técnica  

Capacidade: 200ml  

Gravação: Tampografia  

Cores: Verde, laranja, azul, amarelo e rosa. 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

500 

 
 
 

R$ 9,81 

 
 
 

R$ 4.905,83 

 
 

6 

Base Mouse Pad Ecológico – Mouse Pad ecológico - 

confeccionado em cortiça, com impressão em serigrafia em 

4 cores. (modelos conforme o Anexo VI).  

Dimensões: 22x19x0,3cm  

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 

Unidade 

 
 

1.000 

 
 

R$ 26,70 

 
 

R$ 26.700,00 

 
 
 

7 

Boton Ecológico de MDF: 

Boton Ecológico de MDF. (Anexo VII).  

Descrição: Boton Ecológico feito com MDF e personalizado 

com UV(Colorido);  

Tamanho: 4cm x 4cm (A e L); 

Sistema de presilha: tipo alfinete 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico  

 
 
 

Unidade 

 
 
 

1.000 

 
 
 

R$ 6,22 

 
 
 

R$ 6.216,67 

 
 
 

8 

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: 

Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII).  

Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm;  

Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm;  

Tipo de Gravação: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

500 

 
 
 

R$ 11,47 

 
 
 

R$ 5.732,50 
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9 

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: 

Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo com ponteira e 

clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX).  

Descrição:  

Material: Bambu;  

Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8 cm;  

Escrita: Cor azul;  

Lapiseira: 0.7;  

Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm); 

Impressão: Laser.  

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

R$ 17,05 

 
 
 
 
 
 

R$ 8.525,00 
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ANEXO I-B - MODELOS DOS ITENS 

 
 
 

Os modelos dos materiais estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.tre-
al.jus.br/transparencia (Gestão de contratações - Licitações - Pregões) 
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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 33/2021 e seus anexos. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2021. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 

 

 

Edital do PE nº 33/2021 (0925641)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 180



���������� ����	
�����������
��������������������������������� !�����������!�"����

#����$��%%%�&��'����
��&"��&�������"
��������!��������
���������������������� !�����������!�"����&��('��#��)�����
�������� !�����������!�* ���

��'���
��$� +,�-./, 0123451617189:;<=124;>?;@1A1B9CD4;39:9;EF671A9CD4G01=F7H9CD4 ������������I$��$I��

���������

�����
����
�J�"���������
 ����������������

K��
���
�!���"����

�����

L

K��������������������������M� !��������
���&,&-&�
�����������I��������������!�"����
�� �����������'�����N%%%&"��&�����'����O

�����'��'������&

+��!'�����������������������

P�"�� -��	�+����
�M���

�������Q-�R����K�K�R,+�� S������R+�T-U���+K	�,U���K�K�R,+����K����	,��

V���������������������� UW������������� X��'�����+��������� ��������Y����� V�����������!��

 ��"�� ���ZZ����� K����[
��� R�������
�� �������X��#���

UW���� ������� R����������������

������Z\��&���� V�
��� ���� � �

� � ]!�
�������������
� �

K̂!��������������V� �
���
����
�� _ �

,�̀���

 ��'������������� !������������!�"���� ��"!
����������� !�������� R���������������� !��������

�I��������

�������������
�������������K����� �����a������������!���������������

��������������I�������� �b����$�� K'��_�������� �b����$��

K'��
#��+�c���
��������
��������'����'���
���U����
��

UW�-
������	������ -
������	������

S���� R+�T-U���+K	�,U���K�K�R,+����K����	,��

	����� K'��
#�

���UK���

�����
�������������� !������������!�"����

������������������

defghigijkelmnlnophnqilhnqpefqrsntlpntiluivhwxijkeylxefunxjkelnlwophnqqkelmnlmwsnhqeqloignhwiwqlz{nlqkel{gwtw|imeql
feqlnsnfgeqlmil}qxetil~{mwxwrhwil}tnwgehitlmel��}���ylxefuehonlnqpnxwuwxij�nqlnlxefmwj�nqliqqnfgimiqlfelnmwgitlnlqn{ql
ifn�eq�l

����� ���� ����Z�

Comprovante de envio de matéria (0926096)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 181



���������� ����	
�������������������������

��������   �!��"����
��!#�$!%������#
��&���������������������������!&�'"����&(������������������)����*��($����+�,����������� ���

��"%��
�����-.�*/0. 1234563789:6;6<7=>? ������������@�������

���������

�����
����
�A�#�%�+�&�&�
��&�&��&���������

B$�
���
��%��#����

�����

C

D�#�� *��	�&���������

�������E*�F����B�B�F.-�� �G������F-�H*I���-B	�.I���B�B�F.-����B����	.��

IJ�&��*��	 *��	

G���� F-�H*I���-B	�.I���B�B�F.-����B����	.��

IJ�&����������� �K��
��&�����������

�

L�&�+�&�&��&����������� ���������&����������� ��������M������&�����������

����#��
�

���
����N
���
�

�F�"�&��&��������
�

���
$���
�

���
�����
�

-�$�#�&�
�

�
�+�&�
�

�����
��
�

�F��&����
�+
�

�-�#������&��������O�-�P
�

������������"���

QRST
U86V2W

X?Y7Z6Y7Y29Y2
:6;6<7=>?

[\9Y7
:6;6<7=>?

]787;<28̂3<6;7 U_̀2<?
S6<57=>?9R<57Z
Y79:6;6<7=>?

R=>?

G����
���#��
B+���a
���

���bb����� F��&����
�+
��
���������&���"�����������
�c$�+���+��d�%�������e
��
d���������"��������&��&�$������"�������������!!!

�����������
��%+����

f����+�,��

O�K�P���"���&������
���"�
����%��#��g���!

���bb ����

*"���#�������
��
���&�!

Comprovante de envio de matéria (0926096)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 182



���������� ����	
��������������������������

����� ��!!!�"��#����
��"$�%"&������$
��'���������%������������������"'�(#����')�
�����*%�������#�����#���������"��'�$���������#���)+, ���

��#&��
�� �-./�012/ 345678497:;<4=4>7?@A ������������B �� �+�

���������
�����
����
�C�$�&���'�'�
-�'�'��'���������
D%�
���
��&��$����

�����

E

F�$�� 0��	�.����
�G%��

�������H0�I����D�D�I/.�� J������I.�K0L���.D	�/L���D�D�I/.����D����	/��

M�'���'�'��'����������� LN�'����������� O��#��'��.��������� ��������P����� M�'��'���������

-��$�� ���++����� D����Q
��� I��'����
�� �&�����O����'�

LN�'��-������� I����'�����������

������+R��"���� M�
���-���� � �

S�-��$�����%�'�T�(

�L��

� ������"��������U����"��V�W%���
�������%�'�TX

� M-��"��J�����U����"��V�W�
��#�����%�'�TX

� �

DY����������'����M� �
���
����
��

�

������I�����'����#����W.ZX [��
�"��
\��#�'��'�����
� ���
���
���P'�� ���
����
����'��

���"��RU�J T T �

�/&����������%�����'��D
$�
�����

�

/&]���

�
\��#��̂���	�����

.������

I����'��.������ /��$�#�'��.������ /������/��$�
�

L����
��

������'����
��������'��W.ZX LN�'����
�����

.����
�G%��������������������'����#���

�-O�'��.����
�G%�� L�#� O�
���

��J"T��"���R� /I���/��D�/�-.�_D�D� -����'�
���'��I�����

-�&����������%��$�����'���%����'�����������

-��#����������'��-�&����������%��$���� ��$�
'�������'��-�&������� I�������������'��-�&�������

�B��������

�-O�'��.����
�G%�� L�#� O�
���

���"TTB"+���R �L	.���-D.D�.���D���M���.�0H/

D#��
���.�\���
��������
��������#����#���
���L����
��

0	 	����� D#��
��

J���� ����� ����LD����+�

�����
�&���'�'��'��D'����

�����'�������
�&���'�'��'��D'���� -��P�'��'�������
�&���'�'��'��D'����

� ��' �B�������� � �� ��` �J �� ' `

abcdefdfghbijkiklmeknfieknmbcnopkqimkqfirfsetufghbviubcrkughbikitlmeknnhbijkijtpkenbnilfdketftniwxkinhbixdtqtyfjbnicbni
kpkcdbnijfiznubqfi{xjtutoetfizqktdbefqijbi|}z~��viubcrbelkiknmkutrtufg�knikiubcjtg�knifnnkcdfjfnicbikjtdfqikinkxni
fck�bn�i

���\��'��������'���������̂���

�

�

Comprovante de envio de matéria (0926096)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 183



���������� ����	
���������
��������������

����������������� ��
���!�"�# �����!
��������$ ��%���� ���
�������������&������'�
���� (��
�$%��'� $�("� ������� ������������������!�)�* ���

���#��
����+,-�./0- 1234567869:;:28<=> ������������?����?��

���������
�����
����
�@�!�#�%�����
+����������������
A"�
���
�$# �!����

�����

B

C�%� �

DE�������� ���� ������������
���
��)�
�$%�������
	 $��

� ��F ������G$%!���
�� H�������I�
�JK���

H���� H����
H����

.��%�L��� �����
��������� ����M�M������

���
���
��
�����
���

���
����
��%����

+��N$��� ������ 

OP
7>
123Q

R:S>
73
123Q
TUV

123Q
W:2X8<=>67>
123Q648
9:;:28<=>

Y273
123Q

Z4:7873673
[>\43;:Q342>

]\:2̂\:>673
_X̀a8Q342>

R:S>673
b343cd;:>

e3;\f
ghgi

]\:2̂\:>
736j8̀>\

k\XS>
]>45:5l
23423m

n<=>

� �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ����� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

� �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ?�� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

o �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ?�� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

� �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ����� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

? �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ?�� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

s �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ����� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

M �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ����� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

� �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ?�� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

p �

���op�
��
J�����
���� ����
� ���!�
��

 ?�� .
�����
q�
� 
+ ���

H����� D��
)�%� 
qr@���
�����r"�%

 ��� )��$�%�L� 

TUV��t��q��� ��%����W���� "����

����������A����%���,�%�����������
��	 $����D�"��+��N$��������������u��

p� �!��� ����
��
� ����v��@�#�
������������ �!��� ���

Comprovante de envio de matéria (0926096)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 184



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3333//22002211  

 
PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de agosto de 2021 
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 ITEM, 
objetivando a contratação de serviços de fabricação, confecção e impressão de diversos 
materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 
responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são 
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL  
 
2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 01 (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 (vinte) dias para confecção e entrega 
definitiva dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo I). 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. 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 

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; 
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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 materiais sejam confeccionados 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 

 

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. 
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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 REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  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.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 
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7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.6.1. 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 

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. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. 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.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
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8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11. 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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2021 assinado (0926109)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 191



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

8 

 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. 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.  

8.18. 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 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais estão disponíveis no Anexo 
I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 
 

9.3.2.  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. 

9.4.  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. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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. 

9.7.              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. 
 
9.8.           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). 

 
9.9. É obrigatória a apresentação pelo licitante (ou fabricante) de licença 
ambiental ou Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente, bem como o 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CFT/APP), 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, para os itens de materiais 
oriundos da transformação de metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais 
oriundos da indústria de couros e peles, materiais oriundos da indústria de produtos de 
matéria plástica e materiais oriundos da indústria de madeiradas. 

9.10.                Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.12. 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 8.24. 

9.13.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  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 

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. 

10.2.1. 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. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 
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10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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, 
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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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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. 

 

10.10.2.4. 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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 
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10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  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. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 
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11.6.  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. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  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; 
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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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 
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15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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.  
 
16.2. 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.  
 
16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.2 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. 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. 
 
17.2. 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. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  
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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; 

 

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. 

18.3. 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.  

 
18.4. 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. 
 
18.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
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18.6.          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. 
 
18.7.  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. 

 
18.8.       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. 

 
18.9.  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.  

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

 
18.11.  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. 

 
18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  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. 

 
18.14.1.  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. 

 
18.15.  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. 
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18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. 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. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. 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: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
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). 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. 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; 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições, modelos e prazos estipulados; 

 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; 

 

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. 
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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 02 (dois) dias úteis que 

anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento. 

 
23- DO RECEBIMENTO 

 
23.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma 
definitiva, no prazo de 20 (vinte) dias, 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 57083-410 Tel.: 82-3328-1947.  
 
23.2. 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. 
 
23.3. 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. 

 

23.4. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, 

e distribuídos nas quantidades previstas no Anexo I-A. 

 

23.5. 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, os defeitos ou as 

incorreções porventura detectados, no todo ou em parte. 
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24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

24.1.  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. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  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. 

25.8. 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. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.10. 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. 
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25.11. 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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. 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. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO I-B – Modelos dos itens; 
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições. 
 

25.15. 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, 03 de agosto de 2021. 
 
 

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 empresa(s) 
responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são 
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  

 
A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do 
futuro eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania 
e o voto consciente. O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por 
meio de uma linguagem simples e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, 
uma síntese do processo eleitoral, para que exerçam suas escolhas com clareza, 
possibilitando aos eleitores uma melhor orientação política. 
 
Nossos materiais são utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos jovens de 
7 a 17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do 
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são 
oferecidas pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos, seminários e congressos 
que são realizados anualmente para servidores, Juízes, Promotores, entre outros, 
como também em outras atividades realizadas por esta EJE/AL.  
 
Nossa intenção é reforçar a imagem do TRE/AL, como representação de promover a 
educação política, estimulando ao exercício da cidadania e do voto consciente. A 
imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício 
do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.  
 
3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 
 
As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
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(s) 
Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a confecção e entrega dos itens. 
 
4.2. Os materiais deverão ser entregues de 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. 
 
4.3. 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 dos modelos para aprovação. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Executar os objetos do contrato rigorosamente em conformidade com todas as 
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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 
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, o acompanhamento e a fiscalização da 
execução contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando às empresas a ocorrência 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, qualquer 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 57083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a 
quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30.  
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7.2. O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados da data de autorização da 
Unidade Fiscalizadora, para a confecção 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 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 
TREAL, 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. 
 
7.5. Todos os materiais deverão ser entregues adequadamente embalados. 
 
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 
detectadas. 
 
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;  
 
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 menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 
10. LICENÇA AMBIENTAL OU LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)  
 
Quando da confecção do Edital para a realização do Certame Licitatório, deve-se 
exigir das empresas ou fabricantes, para os itens de materiais oriundos da 
transformação de metais, realizada pela indústria metalúrgica, materiais oriundos da 
indústria de couros e peles, materiais oriundos da indústria de produtos de matéria 
plástica e materiais oriundos da indústria de madeiradas, a obrigatória licença 
ambiental ou Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente, bem como o 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais 
(CFT/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido. 
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 Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 
 

MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA  
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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    ANEXO I-A 
 

      Especificações dos Itens e Preços Máximos 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO 

PREÇO MÁXIMO  
TOTAL 

 
 
 
 
 
 

1 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde: 

Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde 

(Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material 

reciclado na sua composição), atóxico, resistente à microondas 

e máquina de lavar, capacidade de 400 ml (Anexo I). 

Impressão - frente em Silk (colorido);  

Embalagem Personalizada: Caixa em papel kraft de gramatura 

240gr;  

Dimensões: 8cm (altura) x 12cm (largura) x 8 (cm 

profundidade).  

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 
 

R$  9,84 

 
 
 
 
 
 

R$  9.841,67 

 
 
 
 
 

2 

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho: 

Kit Canudos reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com 

Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para 

bebidas frias ou quentes (Acompanha: escovinha de aço + 1 

canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru). 

(Anexo II).  

Descrição Técnica:  

 

Tamanho dos Canudos:  

1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro);  

1 canudo curvado: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro);  

1 escovinha limpadora em aço;  

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 

R$ 13,67 

 
 
 
 
 

R$ 6.835,83 
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1 estojo de algodão em algodão cru, com formato aproximado 

de: 23cm (altura) x 6cm (largura); 

Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com gravação 

em laser em um lado e a embalagem em algodão cru é 

personalizada em transfer digital;  

Personalização:  

• Canudos: Gravação laser (5x60mm) em uma face 

• Embalagem Algodão Cru: Transfer Color (12cmx4cm) em 

uma face.  

 
 
 
 
3 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica: 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III) 

Pasta A4. 600D.  

Bloco: 20 folhas pautadas;  

Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;  

Personalizada em 4 cores. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

R$ 62,23 

 
 
 
 

R$ 31.116,67 

 
 
 
 
 
4 

Lixeira de Carro em material Ecológico: 

Lixeira de Carro em material ecológico, produzida em lona 

pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e impressão 

até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6 

(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV).  

Cor: Azul bem escuro  

Impressão: Silk | Sublimação | Transfer  

Ítens de Personalização: Frente  

Embalagem Personalizada: Envolvida em saco plástico. 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 

R$ 12,93 

 
 
 
 
 

R$ 12.932,00 
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5 
 

Copo Plástico Retrátil Ecológico: 

Copo de Plástico Retrátil Ecológico com 200ml de capacidade, 

embalados em saquinhos plásticos. (Anexo V).  

Descrição Técnica  

Capacidade: 200ml  

Gravação: Tampografia  

Cores: Verde, laranja, azul, amarelo e rosa. 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

500 

 
 
 

R$ 9,81 

 
 
 

R$ 4.905,83 

 
 

6 

Base Mouse Pad Ecológico – Mouse Pad ecológico - 

confeccionado em cortiça, com impressão em serigrafia em 

4 cores. (modelos conforme o Anexo VI).  

Dimensões: 22x19x0,3cm  

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 

Unidade 

 
 

1.000 

 
 

R$ 26,70 

 
 

R$ 26.700,00 

 
 
 

7 

Boton Ecológico de MDF: 

Boton Ecológico de MDF. (Anexo VII).  

Descrição: Boton Ecológico feito com MDF e personalizado 

com UV(Colorido);  

Tamanho: 4cm x 4cm (A e L); 

Sistema de presilha: tipo alfinete 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico  

 
 
 

Unidade 

 
 
 

1.000 

 
 
 

R$ 6,22 

 
 
 

R$ 6.216,67 

 
 
 

8 

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: 

Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII).  

Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm;  

Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm;  

Tipo de Gravação: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

500 

 
 
 

R$ 11,47 

 
 
 

R$ 5.732,50 
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9 

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: 

Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo com ponteira e 

clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX).  

Descrição:  

Material: Bambu;  

Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8 cm;  

Escrita: Cor azul;  

Lapiseira: 0.7;  

Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm); 

Impressão: Laser.  

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

R$ 17,05 

 
 
 
 
 
 

R$ 8.525,00 
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ANEXO I-B - MODELOS DOS ITENS 

 
 
 

Os modelos dos materiais estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.tre-
al.jus.br/transparencia (Gestão de contratações - Licitações - Pregões) 
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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 33/2021 e seus anexos. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2021. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 
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Nº 147, quinta-feira, 5 de agosto de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0269690-37.2021. Objeto: Registro de Preços para contratação de consultoria
especializada para prestação de serviço de Auditoria Externa de Segurança (Teste de
Invasão ou Pentest) em aplicações, serviços, infraestrutura e demais ativos de tecnologia
da informação.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/08/2021 das 08h00 às 11h59 e das
12h00 às 17h59. Endereço: Avenida Paulista Nº 1.842, 11º Andar, Torre Norte, Bela Vista
- São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00011-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 05/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/08/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RENATO ARRUDA ROCHA MONTEIRO
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/08/2021) 90029-20901-2021NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0019176-98.2020.4. Objeto: Aquisição de lâmpadas e luminárias LED. Total de
Itens Licitados: 6. Edital: 05/08/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 -
Torre Norte, 11º Andar, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00016-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 05/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/08/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/08/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo (SEI) n.º 0000842-68.2021.6.01.8000.Termo de Doação. Partícipes: Tribunal
Regional Eleitoral do Acre (CNPJ n. 05.910.642/0001-41), doador, e Instituto de
Administração Penitenciária do Estado do Acre - IAPEN/AC (CNPJ n. 09.061.977/0001-93),
donatário. Objeto: constitui objeto do presente Termo, a DOAÇÃO, em caráter definitivo e
sem encargos, pelo DOADOR ao DONATÁRIO, de 10 (dez) monitores vídeo. Valor líquido:
R$454,93 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos).
Fundamento: artigos 26, § 2º, da IN TRE-AC n. 3/2012 (0424830) c/c 10 do Decreto n.
9.373/2018; 17, inciso II, alínea "a" da Lei n. 8.666/1993; 8º, Inciso III, do Decreto nº
9.373/2018; e, no que couber, no artigo 538 e seguintes do Código Civil. Data de
assinatura: 03/08/2021. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, Arlenilson Barbosa Cunha, presidente do IAPEN/AC.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001373-57.2021.6.01.8000. Espécie: Décimo Sexto Termo Aditivo ao
Contrato TRE/AC n.º 30/2016. Contratante: TRE/AC. Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 03.701.380/0001-80. Objeto: prorrogar, com fundamento no
art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses (31/05/2021 a 31/05/2022),
o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do instrumento contratual. Data de
assinatura: 03/08/2021. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, e Celso de Paula e Silva Filho, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 00000836-80.2021. Objeto: Contratação de empresa responsável pela
fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 9. Edital: 05/08/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00033-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 05/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/08/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 5/2021, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES:
União, através do TRE-AP e MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 21.474.357/0001-
81. Objeto: Realização de avaliações clínicas e perícias médicas. Valor do contrato: R$
46.644,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta e quatro reais). VIGÊNCIA: 60
(sessenta) meses a partir de 04/08/2021. Data de assinatura: 04/08/2021. Signatários:
Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Diones Claudinei Cavali,
representante da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 6/2021, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES:
União, através do TRE-AP e J. C. GHAMMACHI PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME, CNPJ
34.652.746/0001-00. Objeto: Realização de serviços de Elaboração do Projeto Executivo
e Execução da Adaptação de Ambientes. Valor do contrato: R$ 32.944,29 (trinta e dois
mil e novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). VIGÊNCIA: 12
(doze) meses a partir de 04/08/2021. Data de assinatura: 04/08/2021. Signatários:
Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e José Colares Ghammachi,
representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho N.º 2021NE000685, emitida em 30/07/2021. FAVORECIDO:
VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos. VALOR: R$ 69.900,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 07/2021,
Lei 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.47; Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0011679-74.2021.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho N.º 2021NE000687, emitida em 30/07/2021. FAVORECIDO:
VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos. VALOR: R$ 79.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 07/2021,
Lei 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.06; Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0011679-74.2021.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 28/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 01/07/2021 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE para os Cartórios
Eleitorais de Itapipoca e Crato, de acordo com o Edital e seus anexos.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 04/08/2021) 070007-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 12648/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto de segurança contra incêndio
e pânico e de proteção contra descargas atmosféricas para o prédio do Fórum Eleitoral de
Fortaleza e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, conforme
especificações do edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/08/2021 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE
ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00038-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 05/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
18/08/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 04/08/2021) 70007-00001-2021NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 141 Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa Cinzel
Engenharia Ltda. Objeto: visa a prorrogar o prazo de execução e de vigência do Contrato
n.º 36/2017 até 31 de dezembro de 2021 . Fundamento: no art. 60, da Lei 8.666/93, e na
autorização contida no PAD n.º 7505/2021. Assina, pelo TRE, Inácio de Alencar Cortez
Neto, Presidente , e pela contratada, Artur da Silva Valente e Carlos Manuel Tavares
D'Oliveira. DATA: 23/07/2021.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 7516/2021. Espécie: Contrato n.º 14/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no
CNPJ sob 34.028.316/0010-02..Objeto: contratação de produtos e serviços por meio de
Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e
Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e
utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento
disponibilizados.. Fundamento Legal.:art. 25 da Lei nº 8.666/93. .Valor total: R$ 60.052,46
(sessenta mil, cinquenta e dois reais e quarenta e seis reais). Assinam: pelo TRE/CE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pela contratada, Helen Aparecida de Oliveira
Cardoso e Alessandra Candice da Cruz Ferreira. Data: 29/07/2021..

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de empresa para ministrar o treinamento de
Gestão do Clima Organizacional, conforme Termo de Referência constante no PAD. Nº
7435/2021 Contratado: CR Basso inscrita no CNPJ sob o número 05.596.488.0001-85. Valor:
R$ 2.245,00(dois mil duzentos e quarenta e cinco reais). Fundamento: art. 25, II, c/c o art.
13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 7435/2021. Ratificado por: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 27/07/2021.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 18/2021. Processo n.º 21229/202o. Objeto: Contratação de
empresa especializada para a prestação do serviço de filmagem, gravação, edição e
transmissão ao vivo, via internet, de áudio e vídeo das sessões plenárias do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará.. O objeto foi adjudicado à empresa: RIO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA.,CNPJ: 11.855.738/0001-57.. Homologado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral. Data: 26/07/2021

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº. 23/2021. Processo SEI nº. 0006031-
50.2021.6.07.8100. Credenciada: Vértice Odontologia Avançada Eireli (CNPJ:
32.995.955/0001-12). Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento
odontológico aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais
- TRE-SAÚDE, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, no âmbito do
Distrito Federal. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: artigo 25, "caput",
da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694, de 30 de junho de 2016. Data
e assinaturas: Brasília, 03/08/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral
do TRE-DF, e Sra. Diana de Queiroz Carneiro Santos.
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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 agosto de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/08/2021, às 13:35, 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
0926673 e o código CRC 1039A7A4.

0000836-80.2021.6.02.8502 0926673v1
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13/08/2021 Email – Joao Herminio de Barros Neto – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItYmYzMS0zYzgyLTAwAi0wMAoARgAAA1bGB25EzrNAoHuTR6D%2BmVIHAP7U3… 1/1

[pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTO - PE Nº 033/2021 Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas {01}

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Qui, 12/08/2021 16:01
Para:  joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>
 
 

From: LICITAÇÃO - REIS INDÚSTRIA <licitacao@reisindustria.com.br> 
To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
Date: Wed, 11 Aug 2021 08:40:11 -0300 
Subject: [slc] ESCLARECIMENTO - PE Nº 033/2021 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas {01} 
 
Prezados, bom dia
 
Em relação ao PE Nº 033/2021, gostaria de saber se seria possível o envio de imagens dos itens (1, 2, 3 e 4)
localizados no termo de referência.
 
 
Gen�leza confirmar o recebimento deste e-mail.
 
At.te
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
Senhor Secretário da EJE,
 
A empresa Reis Indústria, solicita o envio

das imagens dos itens (1, 2, 3 e 4) localizados no Termo de
Referência.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/08/2021, às 12:46, 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
0930646 e o código CRC F352FC02.

0000836-80.2021.6.02.8502 0930646v1
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E-mail - 0932534

Data de Envio: 
  18/08/2021 12:18:38

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@reisindustria.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO IMAGENS

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a) Diretor(a), boa tarde.

Os modelos dos materiais estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.treal.jus.br/transparencia
(Gestão de contratações - Licitações - Pregões).

Atenciosamente,

João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
TRE ALAGOAS

Anexos:
    E_mail_0930645_Email___Joao_Herminio_de_Barros_Neto___Outlook.pdf
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Portaria PREGOEIROS (0933579)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 228



Portaria PREGOEIROS (0933579)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 229



 SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 28.274.979/0001-05 

Rua Dona Ana Neri  nº 1.124- Sala 04 –Bairro Cambuci 
São Paulo-SP – CEP : 01522-000 

IE: 119.276.554.111 
e-mail:comercial@consultoriascg.com.br 

 
 

 

 

PROPOSTA  PE 33/2021-UASG:70011 

Razão Social: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 

CNPJ: 28.274.979/0001-05 

Inscrição Estadual: 119.276.554.111 

Inscrição Municipal: 5.766.247-9 

Nome Fantasia : SCG BRINDES 

Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124-Sala 04 – Cambuci – São Paulo – CEP : 01522-000 

Telefone: (11) 4801-7828 – ( 11) 9-9592-9702  

E-mail: comercial@consultoriascg.com.br 

Representante: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA  

RG: 33.654.213.6    CPF : 264.178.908-64 

Informações bancárias da empresa: 
BANCO: Banco do BRASIL   AGÊNCIA: 6859-4 CONTA CORRENTE: 9843-4 

ITEM QUAN. UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNIT TOTAL 

2 500 UNID 

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e 

Saquinho: Kit Canudos reutilizáveis em Aço 

Inox Reto + Curva com Escovinha limpadora e 

Saquinho. Podem ser utilizados para 

bebidas frias ou quentes (Acompanha: 

escovinha de aço + 1 canudo reto + 1 canudo 

curvo + embalagem de algodão cru). 

(Anexo II). Descrição Técnica: 

Tamanho dos Canudos: 1 canudo reto: 21,5cm 

(altura) x 0,6mm (diâmetro); 1 canudo 

curvado: 21,5cm (altura) x 0,6mm 

(diâmetro); 1 escovinha limpadora em aço; 
1 estojo de algodão em algodão cru, com 

formato aproximado de: 23cm (altura) x 6cm 

(largura); Neste kit os 2 canudos SÃO 

PERSONALIZADOS com gravação 

em laser em um lado e a embalagem em 

algodão cru é personalizada em transfer 

digital; Personalização: 

• Canudos: Gravação laser (5x60mm) em uma 

face 

• Embalagem Algodão Cru: Transfer Color 

(12cmx4cm) em uma face. 

SCG R$ 12,98 R$ 6.490,00 

8 500 UNID 

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: 

Chaveiro executivo em cortiça e metal. 

(Anexo VIII). 

Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; 

Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; 

Tipo de Gravação: Laser. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

SCG R$ 10,99 R$ 5.495,00 

9 500 UNID 

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e 

Personalizadas: 

Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo 

com ponteira e 

SCG R$ 16,99 R$ 8.495,00 
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 SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 28.274.979/0001-05 

Rua Dona Ana Neri  nº 1.124- Sala 04 –Bairro Cambuci 
São Paulo-SP – CEP : 01522-000 

IE: 119.276.554.111 
e-mail:comercial@consultoriascg.com.br 

 
 

 

 

clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). 

Descrição: 

Material: Bambu; 

Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8 

cm; Escrita: Cor azul; 

Lapiseira: 0.7; Estojo: fabricado em papel 

kraft (171 x 53 x 23 mm); 

Impressão: Laser. Embalagem: Embaladas em 

saquinho plástico 

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 20.480,00  (Vinte mil quatrocentos e oitenta  reais) 

 

Validade da Proposta:  60(sessenta) dias. 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital  

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem 
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 
 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do 
presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou 
quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

São Paulo, 19 de Agosto de 2021. 

 

_______________________________________________ 

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 28.274.979/0001-05 

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA –DIRETORA 
RG: 33.654.213.6    CPF : 264.178.908-64 

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS DA SILVA:26417890864
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009958637, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA 
RFB v5, OU=30347224000135, OU=PRESENCIAL, CN=MARIA DAS 
GRACAS DA SILVA:26417890864
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.19 15:57:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

MARIA DAS GRACAS 
DA SILVA:

26417890864
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 SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: 28.274.979/0001-05 

Rua Dona Ana Neri  nº 1.124- Sala 04 –Bairro Cambuci 
São Paulo-SP – CEP : 01522-000 

IE: 119.276.554.111 
e-mail:comercial@consultoriascg.com.br 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 

 

 

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA, CNPJ/MF nº  28.274.979/0001-05 , sediada na Rua Dona Ana 

Neri, 1.124-Sala 04 – Cambuci – São Paulo – CEP : 01522-000 Fone: (11) 4801-7828 – ( 11) 9-9592-9702  , endereço 

eletrônico: , comercial@consultoriascg.com.br 

DECLARA, sob as penas da lei, que tomou ciência dos modelos e condições para cumprimento das 

obrigações previstos no Pregão nº 33/2021 e seus anexos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

São Paulo, 19 de Agosto de 2021. 

 

_______________________________________________ 

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 28.274.979/0001-05 

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA –DIRETORA 
RG: 33.654.213.6    CPF : 264.178.908-64 

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS DA SILVA:26417890864
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009958637, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, 
OU=30347224000135, OU=PRESENCIAL, CN=MARIA DAS GRACAS DA 
SILVA:26417890864
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.19 13:51:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

MARIA DAS GRACAS 
DA SILVA:26417890864
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BRASÍLIA, 19 DE AGOSTO DE 2021.  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021  

PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8502 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Após Cuidadoso Exame E Estudo Do Edital De Licitação Em Referência, Seus Anexos E Adendos, Com Os Quais 

Estamos De Pleno Acordo, Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda, Inscrita Sob O CNPJ Nº 

11.114.463/0001-09 E CF/DF 07.526.729/001-46 Situada À Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 Lote 18 – 

Taguatinga – Brasília/DF CEP: 72.005-632 Tel/Fax: (61) 3397-1069 E Mail.: Grafica@Fefgrafica.Com.Br  Correntista 

Do Banco Do Brasil Nº 001 Agência: 1231-9 Conta Corrente: 42837-X Aqui Representada Gerente Administrativa Sra. 

Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa, Portadora Do CPF Nº 726.694.541-00 E RG Nº 1.921.821 SSP/DF, Vimos 

Apresentar Nossa Proposta, Conforme O Menor Preço Ofertado Durante A Sessão Do Pregão, Para O Objeto Desta 

Licitação. DECLARA, Para Os Fins Do Disposto No Edital Do Pregão Em Referência Que: 

• Declaramos Que Examinamos, Conhecemos E Nos Submetemos A Todas As Especificações E Condições Contidas 

No Edital E Anexos Podendo, Assim, Afirmar Não Haver Qualquer Discrepância Nas Informações E/Ou 

Documentos Que Os Compõem. 

• Declaramos, Ainda, Que Estamos Cientes De Todas As Condições Que Possam, De Qualquer Forma, Influir Nos 

Custos, Assumindo Total Responsabilidade Por Erros Ou Omissões Existentes Nesta Proposta, Bem Como Por 

Qualquer Outra Despesa Relativa À Realização Integral Dos Serviços Licitados No Presente Certame.  

• Declaramos, Por Fim, Que Nos Preços Propostos Encontram-Se Incluídos Todos Os Tributos Diretos E Indiretos, 

Encargos Sociais E Quaisquer Outros Ônus Que Porventura Possam Recair Sobre O Objeto Da Presente Licitação.  

• Declaramos estar de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos. 

Atenciosamente; 

________________________________ _________________________ 

Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 

Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa - Gerente Administrativa 

CPF: 726.694.541-00 RG: 1.921.821 SSP/DF 
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BRASÍLIA, 19 DE AGOSTO DE 2021.  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021  

PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8502 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL ITEM 

3 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica: 

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III) 

Pasta A4. 600D. 

Bloco: 20 folhas pautadas; 

Dimensões: 240 x 325 x 15 mm; 

Personalizada em 4 cores. 

Embalagem: Embaladas em saquinho plástico 

Unid. 500 R$ 24,99 R$ 12.495,00 

Valor Total da Proposta: doze mil quatrocentos e noventa e cinco Reais R$ 12.495,00 

MARCA: PRÓPRIA  MODELO: PRÓPRIA   ORIGEM: NACIONAL FRETE: CIF  

PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.  

LOCAL DE ENTREGA: 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 57083-410 

Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30.  

PRAZO DE ENTREGA:  20 (vinte) dias para confecção e entrega definitiva dos itens. 

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias (não inferior a sessenta dias) 

DA GARANTIA: DA GARANTIA:  Conforme Termo de Referência. 

________________________________ _________________________ 

Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 

Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa - Gerente Administrativa 

CPF: 726.694.541-00 RG: 1.921.821 SSP/DF      
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BRASÍLIA, 19 DE AGOSTO DE 2021.  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021  

PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8502 

DECLARAÇÕES 

Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F Ltda, Inscrita sob o CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 e 

CF/DF 07.526.729/001-46 situada à Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 Lote 18 – Taguatinga – Brasília/DF 

CEP: 72.005-632 tel/fax: (61) 3397-1042 e mail.: grafica@fefgrafica.com.br  Correntista do Banco do Brasil Nº 001 

Agência: 1231-9 Conta Corrente: 42837-X, aqui representada Gerente Administrativa Sra. Maryanne de Assumção 

Sampaio da Costa, portadora do CPF Nº 726.694.541-00 e RG Nº 1.921.821 SSP/DF, Declaramos para devidos fins que:  

• Não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta Licitação, Comprometemo-nos, sob as penas da 

Lei, a levar ao conhecimento do órgão, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação, 

de acordo com o estabelecido no parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n.° 8.666/93 de 21/06/93 

• Cumprimos com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

• Declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 11 do Decreto 6.204/2007, que cumpre os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da lei complementar 123/06. 

• Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, no que não conflitarem 

com a legislação em vigor, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital em questão. 

• Declara, sob as penas da Lei, que não existem alterações posteriores em relação ao contrato social, bem como 

aos demais documentos apresentados. 

________________________________ _________________________ 

Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 

Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa - Gerente Administrativa 

CPF: 726.694.541-00 RG: 1.921.821 SSP/DF 
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BRASÍLIA, 19 DE AGOSTO DE 2021.  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021  

PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8502 

 

DADOS DA EMPRESA 

Nome: Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ: 11.114.463/0001-09 

Endereço Completo: Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 Lote 18 – Taguatinga – Brasília/DF CEP: 

72.110-800 

Dados Bancários: Banco Do Brasil Nº 001 Agência: 1231-9 Conta Corrente: 42837-X 

E-Mail:  Grafica@Fefgrafica.Com.Br        Telefone/Fax: (61) 3397-1069 / 1042 / 1039 

DADOS DO REPRESENTANTE: 

Nome Do Representante Legal Que Assinará O Contrato: Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa 

Cargo: Gerente Administrativa (Sócia) 

Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil: Casada  Profissão: Empresária 

CPF Nº 726.694.541-00    RG Nº 1.921.821 SSP/DF 

Endereço: Quadra 102 Lote 03 Bloco C Apt. 803 Ed. Atlântico Norte, Águas Claras/DF. 

DADOS DO PREPOSTO: 

Fausio Antônio Santos Olivieri 

Cargo: Gerente de Produção Nacionalidade: Brasileiro  Estado civil: Divorciado 

CPF Nº 999.670.906-00    RG Nº M 7.632-382 SSP/MG 

Contato: (61) 3397-1069 / 98118-7111 

________________________________ _________________________ 

Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 

Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa - Gerente Administrativa 

CPF: 726.694.541-00 RG: 1.921.821 SSP/DF 
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BRASÍLIA, 19 DE AGOSTO DE 2021.  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021  

PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8502 

DECLARAÇÃO IBAMA 

Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F Ltda, Inscrita sob o CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 e 

CF/DF 07.526.729/001-46 situada à Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 Lote 18 – Taguatinga – Brasília/DF 

CEP: 72.005-632 tel/fax: (61) 3397-1069 e mail.: gráfica@fefgrafica.com.br, aqui representada pela Gerente Administrativa 

Sra. Maryanne de Assumção Sampaio da Costa, portadora do CPF Nº 726.694.541-00 e RG Nº 1.921.821 SSP/DF, vem 

por meio desta declarar que suas atividades comerciais não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão 

do Certificado do Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras De Recursos Ambientais, o 

qual somente é conferido a Indústrias de Papel e Celulose, conforme se verifica da Tabela de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o item 8 do Anexo VIII da Lei Federal nº. 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, onde este aludido Anexo fora incluído pela Lei Federal nº. 10.165, de 27 de dezembro de 2000, 

regulamentada posteriormente pelo instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31, de 3 de 

dezembro de 2009. 

 

Atenciosamente; 

________________________________ _________________________ 

Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 

Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa - Gerente Administrativa 

CPF: 726.694.541-00 RG: 1.921.821 SSP/DF 
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BRASÍLIA, 19 DE AGOSTO DE 2021.  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021  

PROCESSO Nº 0000836-80.2021.6.02.8502 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F Ltda, Inscrita sob o CNPJ Nº 

11.114.463/0001-09 e CF/DF 07.526.729/001-46 situada à Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 

Lote 18 – Taguatinga – Brasília/DF CEP: 72.005-632 tel/fax: (61) 3397-1069 e mail.: gráfica@fefgrafica.com.br, 

aqui representada pela Gerente Administrativa Sra. Maryanne de Assumção Sampaio da Costa, portadora do 

CPF Nº 726.694.541-00 e RG Nº 1.921.821 SSP/DF , declara, sob as penas da lei, que tomou ciência dos modelos 

e condições para cumprimento das obrigações previstos no Pregão nº 33/2021 e seus anexos. 

 

 

Atenciosamente; 

________________________________ _________________________ 

Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 

Maryanne De Assumção Sampaio Da Costa - Gerente Administrativa 

CPF: 726.694.541-00 RG: 1.921.821 SSP/DF 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 

Reis Indústria e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli - ME, CNPJ: 

12.533.412/0001-76, sediada na Rua Otávio de Almeida Rodrigues, N° 234 A, Bela 

Vista, Vespasiano - MG, CEP: 33.205-518, telefone: (031) 9.8534-4146, E-mail: 

reisindustriaecomercio@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Thiago 

Orlandi Ignacchiti Pimentel, portador do Documento de Identidade nº MG 12.650.023 e 

inscrito no CPF sob o nº 068.231.806-09, declara, sob as penas da lei, que tomou 

ciência dos modelos e condições para cumprimento das obrigações previstos no Pregão 

nº 33/2021 e seus anexos.  

 

Vespasiano, 19 de Agosto de 2021. 
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ANEXO II 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 
 
Razão Social Reis Indústria e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli - ME 

CNPJ 12.533.412/0001-76 

Endereço Rua Otávio de Almeida Rodrigues, N° 234 A, Bela Vista, Vespasiano - MG 

CEP 33.205-518 

Fones: 
(31) 98877-8788 para Documentação ou Amostras e (31) 98534-4146 
para Atas, Contratos e Pedidos. 

Fax  

E-mail contato@reisindustria.com.br / reisindustriaecomercio@gmail.com 

Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
 
Nome Thiago Orlandi Ignacchiti Pimentel 

Cargo Diretor Proprietário 

Nacionalidade Brasileiro 

Estado civil Casado 

Profissão Empresário 

Endereço Rua Xerentes 175, apto 301, Bairro Santa Monica, Belo Horizonte/MG 

CEP 31.530-170 

Fone 
(31) 98877-8788 para Documentação ou Amostras e (31) 98534-4146 
para Atas, Contratos e Pedidos. 
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Fax  

E-mail contato@reisindustria.com.br / reisindustriaecomercio@gmail.com 

Cart. de Identidade MG-12.650-023 

Orgão Expedidor PCMG 

CPF 068.231.806-09 

 
Dados Bancários da Empresa 
 
Banco BANCO DO BRASIL 

Agência 7134-X 

Conta 6431-9 

 
Dados do Contato com a Empresa: 
 
Nome Thiago Orlandi Ignacchiti Pimentel 

Cargo Diretor Proprietário 

Endereço Rua Xerentes 175, apto 301, Bairro Santa Monica, Belo Horizonte/MG 

CEP 31.530-170 

Fone 
(31) 98877-8788 para Documentação ou Amostras e (31) 98534-4146 
para Atas, Contratos e Pedidos. 

Fax  

E-mail contato@reisindustria.com.br / reisindustriaecomercio@gmail.com 

 

Empresa optante pelo SIMPLES? (X) Sim ( ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
À Unidade EJE.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análie

da conformidade técnica das propostas melhores classficiadas
no Pregão 33/2021 TRE/AL, cujo Termo de Referência foi
elaborado pela Unidade de V.Sª, segue:

PROPOSTA ITENS 02 08 e 09 - 0933582
PROPOSTA ITEM   03 - 0933584
PROPOSTA ITEM  04 - 0933589
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/08/2021, às 17:11, 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
0933591 e o código CRC B2C60E51.

0000836-80.2021.6.02.8502 0933591v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho 0933591, considerando

que as descrições dos itens constantes nas propostas
apresentadas pelas empresas licitantes atendem as
especificações dispostas no edital e seus anexos, assim como
todas as licitantes declararam plena ciência de todas as
condições editalícias,  esta unidade entende que as referidas
propostas possuem a conformidade técnica necessária.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 19/08/2021, às 18:17, 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
0933661 e o código CRC 856AE19E.

0000836-80.2021.6.02.8502 0933661v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.114.463/0001-09

Certidão nº: 12426453/2021

Expedição: 13/04/2021, às 12:40:30

Validade: 09/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.114.463/0001-

09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/08/2021 09:21:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F 

& F LTDA 

CNPJ: 11.114.463/0001-09 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/08/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA

11.114.463/0001-09

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/08/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.1YZG.KUCQ.H5ML.S700.W1QM
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

12/08/2021 10:16:48

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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20/08/2021 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=967899&prpCod=14552319 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, inscrita no CNPJ nº 11.114.463/0001-09,
declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 19 de Agosto de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, inscrita no CNPJ nº 11.114.463/0001-09,
declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 19 de Agosto de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011

MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA, como representante devidamente constituído de 11.114.463/0001-09 -
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F doravante denominado GRAFICA EDITORA
FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

BRASÍLIA, em 19 de Agosto de 2021. 

MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA
 

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011

MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA, como representante devidamente constituído de 11.114.463/0001-09 -
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F doravante denominado GRAFICA EDITORA
FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

BRASÍLIA, em 19 de Agosto de 2021. 

MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, inscrita no CNPJ nº 11.114.463/0001-09,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 19 de Agosto de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 33/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

BRASÍLIA, 19 de Agosto de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F 

19 de Agosto de 2021.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ nº 11.114.463/0001-09, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

BRASÍLIA, 19 de Agosto de 2021.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.114.463/0001-09 DUNS®: 900057719
Razão Social: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA E EDITORA F & F
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/12/2021
FGTS 07/09/2021
Trabalhista Validade: 31/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/10/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/08/2021 10:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.114.463/0001-09 DUNS®: 900057719
Razão Social: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA E EDITORA F & F
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 0752672900146 Inscrição Municipal: ISENTO
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 120.000,00 Data de Abertura da Empresa: 03/09/2009
CNAE Primário: 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

PERIÓDICAS
CNAE Secundário 1: 1741-9/01 - FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
CNAE Secundário 2: 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS
CNAE Secundário 3: 5821-2/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
CNAE Secundário 4: 5822-1/01 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
CNAE Secundário 5: 5822-1/02 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO
CNAE Secundário 6: 5823-9/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE REVISTAS
CNAE Secundário 7: 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS

Dados para Contato
CEP: 72.005-632
Endereço: RUA RUA 3 CHACARA 29 LOTE, 18 - LOJA 01 - SETOR HABITACIONAL
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33971069
E-mail: GRAFICA@FEFGRAFICA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
726.694.541-00CPF:

Nome: MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA
Carteira de Identidade: 1921821 Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Expedição: 17/08/2011 Data de Nascimento: 03/05/1982
E-mail: grafica@fefgrafica.com.br

Emitido em: 20/08/2021 10:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 726.694.541-00 Participação Societária: 95,00%
Nome: MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA
Carteira de Identidade: 02645117620 Órgão Expedidor: DETRAN/DF
Data de Expedição: 05/10/2007 Data de Nascimento: 03/05/1982
Filiação Materna: EDIZIR BRITO DE ASSUMCAO SAMPAIO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 00426412608 Órgão Expedidor: DETRAN/DF
Data de Expedição: 01/08/2014

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
MICHEL LEE SANTOS DA COSTANome:

882.893.461-15Estrangeiro:

CEP: 71.907-000
Endereço: OUTROS OTR QUADRA 102 LOTE 03 BLOCO C APARTAMEN, 803 - ED
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 92391254
E-mail: grafica@fefgrafica.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 693.358.006-78 Participação Societária: 5,00%
Nome: MARCO ANTONIO SILVA
Carteira de Identidade: 4039023 Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Expedição: 23/07/2018 Data de Nascimento: 31/10/1967
Filiação Materna: DURVALINA PINTO DE LIMA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1049775 Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Expedição: 07/01/2014

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
RAIMUNDA NONATA MIRANDA SILVANome:

416.951.271-53Estrangeiro:

CEP: 72.331-006
Endereço: QUADRA 601 CONJUNTO G CASA, 6 - SAMAMBAIA
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33716998
E-mail: grafica@fefgrafica.com.br

Emitido em: 20/08/2021 10:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 726.694.541-00
Nome: MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA
Carteira de Identidade: 02645117620 Órgão Expedidor: DETRAN/DF
Data de Expedição: 05/10/2007 Data de Nascimento: 03/05/1982
Filiação Materna: EDIZIR BRITO DE ASSUMCAO SAMPAIO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 00426412608 Órgão Expedidor: DETRAN/DF
Data de Expedição: 01/08/2014

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
MICHEL LEE SANTOS DA COSTANome:

882.893.461-15Estrangeiro:

CEP: 71.907-000
Endereço: OUTROS OTR QUADRA 102 LOTE 03 BLOCO C APARTAMEN, 803 - ED
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 92391254
E-mail: grafica@fefgrafica.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
12904 - Elaboração de Arte - Gráfica
15857 - Gráfico - Impressão de Manual e Formulário, Alceamento e En-velopamento
17353 - Serviço gráfico - policromia
18422 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento
18902 - Gráfico - Impressão Etiqueta
19275 - Edição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico
19283 - Edição / Impressão Periódicos
21504 - Confecção Clichê Impressão Gráfica
22438 - Gravação em Chapas Impressão Gráfica
25054 - Impressão Digital

Emitido em: 20/08/2021 10:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.114.463/0001-09
Razão Social: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

LTDA

Atividade Econômica Principal:

1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Endereço:

RUA RUA 3 CHACARA 29 LOTE, 18 - LOJA 01 - SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES - BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 20/08/2021 10:19 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:

Certidão EMPRESA GRAFICA SICAF GERAL (0934523)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 264



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53201582248 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP.

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

1

1

1

051

2247

2003

BRASILIA

5 Fevereiro 2021

Nº FCN/REMP

DFN2139898217

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1654606 em 08/02/2021 da Empresa GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -
EPP., CNPJ 11114463000109 e protocolo DFN2139898217 - 03/02/2021. Autenticação: 3D92AD6BB33D209B59923D732724C2C76E96035.
Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/015.489-6 e o
código de segurança 0Amr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

21/015.489-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2139898217

Data

02/02/2021

693.358.006-78 MARCO ANTONIO SILVA

726.694.541-00 MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1654606 em 08/02/2021 da Empresa GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -
EPP., CNPJ 11114463000109 e protocolo DFN2139898217 - 03/02/2021. Autenticação: 3D92AD6BB33D209B59923D732724C2C76E96035.
Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/015.489-6 e o
código de segurança 0Amr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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5º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

“GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP” 

Maryanne de Assumção Sampaio da Costa, brasileira, casada em regime da 

comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada à Quadra 102, 

Lote 03, Bloco “C”, Apartamento 803, Edifício Atlântico Norte, Águas Claras - 

DF, CEP: 71.907-000, nascida no dia 03/05/1982, portadora da Carteira de 

Identidade (RG) n.º: 1.921.821, expedida pela SSP-DF em 17/08/2011, filha de 

Adélcio Brandão Sampaio e de Edizir Brito de Assumção Sampaio, CPF n.º: 

726.694.541-00 e Marco Antônio Silva, brasileiro, casado em regime da 

comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado à QR 601, 

Conjunto 06, Casa 06, Samambaia - DF, CEP: 72.331-006, nascido no dia 

31/10/1967, portador da Carteira de Identidade n.°: M-4.642.760, expedida pela 

SSP-MG, CPF n.º: 693.358.006-78, únicos sócios da GRÁFICA EDITORA 

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, com 

sede e foro na Rua 03, Chácara: 29, Lote: 18, Loja: 01, Setor Habitacional 

Vicente Pires, Brasília-DF e CEP: 72.005-632, registrada na Junta Comercial do 

Distrito Federal, sob o Nire: 53 2 0158224-8 e inscrita no CNPJ sob o n.º: 

11.114.463/0001-09 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social. 

 

 

    CLÁUSULA PRIMEIRA 

  

    O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já totalmente integralizado, e será 

aumentado para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais, dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de 

valor nominal de R$ 1,00 (um real), cujo aumento é integralizado, nesta data, em moeda corrente do País, 

assim subscritas 

 

SUBSCRITOR COTAS VALOR EM R$ % 

Maryanne de Assumção Sampaio da Costa 114.000 114.000,00 95 

Marco Antônio Silva  6.000 6.000,00 5 

TOTAL 120.000 120.000,00 100 

.    

Consolidação 
 

  À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:  

 

Maryanne de Assumção Sampaio da Costa, brasileira, casada em regime da 

comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada à Quadra 102, 

Lote 03, Bloco “C”, Apartamento 803, Edifício Atlântico Norte, Águas Claras - 

DF, CEP: 71.907-000, nascida no dia 03/05/1982, portadora da Carteira de 

Identidade (RG) n.º: 1.921.821, expedida pela SSP-DF em 17/08/2011, filha de 

Adélcio Brandão Sampaio e de Edizir Brito de Assumção Sampaio, CPF n.º: 

726.694.541-00 e Marco Antônio Silva, brasileiro, casado em regime da 

comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado à QR 601, 

Conjunto 06, Casa 06, Samambaia - DF, CEP: 72.331-006, nascido no dia 

31/10/1967, portador da Carteira de Identidade n.°: M-4.642.760, expedida pela 

SSP-MG, CPF n.º: 693.358.006-78. 

    

  CLÁUSULA PRIMEIRA                                                   

  A sociedade gira sob o nome empresarial GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS 

CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP e tem a sua sede e domicílio à Rua 03, Chácara: 29, 

Lote: 18, Loja: 01, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF e CEP: 72.005-632 e usa o nome fantasia 

de GRÁFICA E EDITORA F & F. 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1654606 em 08/02/2021 da Empresa GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -
EPP., CNPJ 11114463000109 e protocolo DFN2139898217 - 03/02/2021. Autenticação: 3D92AD6BB33D209B59923D732724C2C76E96035.
Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/015.489-6 e o
código de segurança 0Amr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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    CLÁUSULA SEGUNDA                                                  

  O objeto social da sociedade é: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 

fabricação de formulários contínuos; impressão de jornais; edição integrada à impressão de livros, jornais 

diários e não diários, revistas e de cadastros, listas e outros produtos gráficos. 

    CLÁUSULA TERCEIRA  
  

  O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais, dividido em 120.000 (cento e vinte 

mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, 

pelos sócios: 

 

SUBSCRITOR COTAS VALOR EM R$ % 

Maryanne de Assumção Sampaio da Costa 114.000 114.000,00 95 

Marco Antônio Silva  6.000 6.000,00 5 

TOTAL 120.000 120.000,00 100 

   CLÁUSULA QUARTA 

  A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2009 e seu prazo de duração é indeterminado.   

    CLÁUSULA QUINTA 

  As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente.  

    CLÁUSULA SEXTA  

  A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

    CLÁUSULA SÉTIMA 

   A administração da sociedade caberá ao sócio, Maryanne de Assumção Sampaio da Costa com 

os poderes e atribuições de Administrador com autorização do uso do nome empresarial, vedado, no 

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 

sócio.      

    CLÁUSULA OITAVA 

  Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apuradas.  

    CLÁUSULA NONA 

   Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas 

e designarão administrador(es) quando for o caso.  

     CLÁUSULA DÉCIMA  

  A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 

alteração contratual assinada por todos os sócios. 
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     CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

  Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, 

observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

  

  Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 

sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) 

remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

 

 Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 

se resolva em relação a seu sócio. 

     CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

  O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração 

da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 

ou a propriedade. 

     CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA     
   

          Fica eleito o foro de Brasília-DF., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma única via.  

 

 

 

__________________________________________ 

 Marco Antônio Silva 

 

 

 

__________________________________________ 

 Maryanne de Assumção Sampaio da Costa 

 

 

Brasília-DF, 29 de Janeiro de 2021. 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

21/015.489-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2139898217

Data

02/02/2021

693.358.006-78 MARCO ANTONIO SILVA

726.694.541-00 MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

Brasilia, 05 de fevereiro de 2021.

Eu, MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA, BRASILEIRA,

CASADO, EMPRESARIA, DATA DE NASCIMENTO 03/05/1982, RG Nº 1921821 SSP-

DF, CPF 726.694.541-00, QUADRA 102, Nº 803, LT 3 BL. C, BAIRRO NORTE

(AGUAS CLARAS), CEP 71907-000, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA

LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de

registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO

VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA
Assinado digitalmente por certificação A3
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Certifico registro sob o nº 1654606 em 08/02/2021 da Empresa GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -
EPP., CNPJ 11114463000109 e protocolo DFN2139898217 - 03/02/2021. Autenticação: 3D92AD6BB33D209B59923D732724C2C76E96035.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf 
informando o número do protocolo 21/015.489-6.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS
E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP., de CNPJ 11.114.463/0001-09 e protocolado sob o número
21/015.489-6 em 03/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1654606, em
08/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Michelle Sousa Veras.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/
Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

693.358.006-78 MARCO ANTONIO SILVA

726.694.541-00 MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

693.358.006-78 MARCO ANTONIO SILVA

726.694.541-00 MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

726.694.541-00 MARYANNE DE ASSUMCAO SAMPAIO DA COSTA

Brasília. segunda-feira, 08 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Michelle Sousa Veras, Servidor(a) Público(a), em
08/02/2021, às 11:26 conforme horário oficial de Brasília.
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código de segurança 0Amr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

pág. 8/9Certidão EMPRESA GRAFICA ATO CONSTITUTIVO (0934524)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 272



Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasília. segunda-feira, 08 de fevereiro de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1654606 em 08/02/2021 da Empresa GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -
EPP., CNPJ 11114463000109 e protocolo DFN2139898217 - 03/02/2021. Autenticação: 3D92AD6BB33D209B59923D732724C2C76E96035.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.533.412/0001-76

Certidão nº: 25925426/2021

Expedição: 23/08/2021, às 09:33:37

Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS

EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

12.533.412/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/08/2021 09:22:16 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS 

EIRELI 

CNPJ: 12.533.412/0001-76 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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VESPASIANO

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ: 12.533.412/0001-76

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Agosto de 2021 às 07:51

1 1de

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

Código de Autenticação: 2108-0207-5118-0794-5372

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

VESPASIANO, 02 de Agosto de 2021 às 07:51
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20/08/2021 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=967899&prpCod=14551381&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE, inscrita no CNPJ nº 12.533.412/0001-76,
declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Vespasiano, 19 de Agosto de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE, inscrita no CNPJ nº 12.533.412/0001-76,
declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Vespasiano, 19 de Agosto de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011

THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL, como representante devidamente constituído de 12.533.412/0001-76 - REIS
INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE doravante denominado REIS INDUSTRIA E COMERCIO
DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Vespasiano, em 19 de Agosto de 2021. 

THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE, inscrita no CNPJ nº 12.533.412/0001-76,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Vespasiano, 19 de Agosto de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 33/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE

Vespasiano, 19 de Agosto de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE 

19 de Agosto de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE, CNPJ nº 12.533.412/0001-76, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Vespasiano, 19 de Agosto de 2021.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE, inscrita no CNPJ nº 12.533.412/0001-76,
declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Vespasiano, 19 de Agosto de 2021.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.533.412/0001-76 DUNS®: 937863717
Razão Social: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
Nome Fantasia: ECO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/12/2021
FGTS 01/09/2021
Trabalhista Validade: 23/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/09/2021
Receita Municipal Validade: 17/09/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/08/2021 10:22 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.533.412/0001-76
Razão Social: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS

EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS

Endereço:

RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234 - A - BELA VISTA - Vespasiano / Minas
Gerais

Emitido em: 20/08/2021 10:23 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.533.412/0001-76 DUNS®: 937863717
Razão Social: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
Nome Fantasia: ECO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 001660852.00-42 Inscrição Municipal: 0.270.149/001-9
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 15/09/2010
CNAE Primário: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 1: 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
CNAE Secundário 2: 1412-6/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO,
CNAE Secundário 3: 1412-6/03 - FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
CNAE Secundário 4: 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB
CNAE Secundário 5: 1413-4/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
CNAE Secundário 6: 1521-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E
CNAE Secundário 7: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 8: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 9: 4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 10: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 11: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 12: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 13: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 14: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 15: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 16: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 17: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 18: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 19: 4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
CNAE Secundário 20: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 21: 9529-1/01 - REPARAÇÃO DE CALÇADOS, BOLSAS E ARTIGOS DE

Emitido em: 20/08/2021 10:25 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 9529-1/99 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E

Dados para Contato
CEP: 33.205-518
Endereço: RUA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 234 - A - BELA VISTA
Município / UF: Vespasiano / Minas Gerais
Telefone: (31) 85344146
E-mail: REISINDUSTRIAECOMERCIO@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
068.231.806-09CPF:

Nome: THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL
Carteira de Identidade: 12650023 Órgão Expedidor: PC/MG
Data de Expedição: 05/03/2018 Data de Nascimento: 23/01/1986
E-mail: reisindustriaecomercio@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 068.231.806-09 Participação Societária: 100,00%
Nome: THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL
Carteira de Identidade: 12650023 Órgão Expedidor: PC/MG
Data de Expedição: 05/03/2018 Data de Nascimento: 23/01/1986
Filiação Materna: ANDREA ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 14385074 Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição: 25/09/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ARIELI CAROLINE VELOSO BARBOSANome:

078.796.476-00Estrangeiro:

CEP: 31.530-170
Endereço: RUA DOS XERENTES, 175 - APTO 301 - SANTA MONICA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 99933500
E-mail: reisindustriaecomercio@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE  FINALIDADES
ESPECIAIS
7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL
8105 - SACOS E BOLSAS
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8430 - CALÇADOS MASCULINOS
8435 - CALÇADOS FEMININOS
Serviços

Emitido em: 20/08/2021 10:25 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
4227 - Publicações Promocionais / Editais
12882 - Confecção Pasta - Uso Pessoal para Documento / Congresso
15423 - Confecção / Magnetização - Cartão Personalizado
16390 - Confecção de Artefato Texteis / Couro / Borracha / Lona
17574 - Reforma e Reparo - Artigo de Couro / Tecido / Material Sintético

Emitido em: 20/08/2021 10:25 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

1

1

1

1

020

046

315

2247

BELO HORIZONTE

10 Junho 2019

Nº FCN/REMP

J193587307695

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600776579 em 12/06/2019 da Empresa REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, Nire
31600776579 e protocolo 192496492 - 10/06/2019. Autenticação: E8A070BFBBBDE097202A78CAB38B4C3C3662857. Marinely de Paula Bomfim -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/249.649-2 e o código de
segurança IdHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/249.649-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193587307695

Data

10/06/2019

068.231.806-09 THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600776579 em 12/06/2019 da Empresa REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, Nire
31600776579 e protocolo 192496492 - 10/06/2019. Autenticação: E8A070BFBBBDE097202A78CAB38B4C3C3662857. Marinely de Paula Bomfim -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/249.649-2 e o código de
segurança IdHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
TRANSFORMAÇÃO DE LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI  
 

 
Empresa: REIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI. 
Sede: Rua Santa Marta, nº 85, Bairro São Gabriel, CEP 31.980-440- Belo Horizonte/MG,  

CEP: 30.530-180 

CNPJ: 12.533.412/0001-76                                                  Inscrição Estadual: 001660852.00-42 
 

Capital Social: R$ 100.000,00. 
 
ANDREA ORLANDI, brasileira, nascida em 10/09/1966, Comerciante, Divorciada, domiciliada e 

residente na Rua Xerentes 175, apto 301, Bairro Santa Monica, Belo Horizonte/MG, portadora da 

Carteira de identidade nº M-4.010.240, expedida pelo SSP/MG e do CPF/MF nº 609.480.276-49, 

filha de Maria da Conceição Fonseca Orlandi e do Venisio Orlandi. 

 

THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL, brasileiro, nascido em 23/01/1986, Comerciante, 

Casado por separações de bens, domiciliado e residente Rua Xerentes 175, apto 301, Bairro 

Santa Monica, Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG-12.650.023, 

expedida pela SSPMG e do CPF nº 068.231.806-09, filho de Andrea Orlandi e de Diogo Gilvan 

Ignacchiti. 

 

Sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada REIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
BOLSAS E PROMOCIONAIS LTDA constituída e arquivada na Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais, sob NIRE n.º31211361629 em 30/05/2019, com sede na Rua Santa Marta, nº 85, 

Bairro São Gabriel, CEP 31.980-440, Belo Horizonte - Minas Gerais, devidamente inscrita no 

CNPJ sob n.º 12.533.412/0001-76. Resolvem alterar e transformar a Empresa: Nome da 

Sociedade Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual 

regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, mediante as seguintes 

clausulas: 

 
1ª CLÁUSULA - DEMISSÃO E TRANSFÊRENCIA DE QUOTAS 
Retira-se da empresa a sócia ANDREA ORLANDI, que cede e transfere todas suas 20 quotas 

no valor de R$20,00 (Vinte reais), para o titular THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL, 

acima qualificado, pagos e satisfeitos, dando a plena, geral e irrevogável quitação. 

 

2ª CLÁUSULA – TRANSFORMAÇÃO e DENOMINAÇÃO 
A empresa que era Sociedade Limitada se transforma em EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. O Nome da razão que era REIS INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS LTDA passará a ter o nome empresarial “REIS 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI”. 
 

 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 

1ª - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 
A denominação da empresa é REIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E 
PROMOCIONAIS EIRELI, com a sede em Belo Horizonte (MG), na Rua Santa Marta, nº 85, 

Bairro São Gabriel, CEP 31.980-440.  

 

 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600776579 em 12/06/2019 da Empresa REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, Nire
31600776579 e protocolo 192496492 - 10/06/2019. Autenticação: E8A070BFBBBDE097202A78CAB38B4C3C3662857. Marinely de Paula Bomfim -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/249.649-2 e o código de
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2ª - OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo da empresa é: A) Confecção de pecas de vestuário e profissional de modo geral, 

fabricação de: roupas de proteção, segurança e resistência a fogo, de bolsas e artigos de 

viagens. B) Importação, exportação e comercio atacadista e varejista de: maquinas de costuras, 

roupas de vestuário e profissionais, equipamentos de proteção individual (EPIS), calcados, 

bolsas, brindes, produtos descartáveis, canetas, tecidos, acrílicos, agendas, material escolar e 

papelaria c) prestação de serviços de: serigrafia, conserto de roupas e artigos para viagem de 

modo geral. 

 
3ª CLÁUSULA - ATIVIDADE COMERCIAL  
As atividades comerciais da empresa iniciaram em 15/09/2010 e seu prazo de duração é por 

tempo indeterminado. 

 
4ª CLÁUSULA - FILIAL 
A empresa até a presente data, não possui nenhuma filial, entretanto lhe é facultada o direito de 

promover a abertura de filial e/ou filiais em qualquer época e em qualquer parte do território 

nacional e também no exterior. 

 
5ª CLÁUSULA - CAPITAL SOCIAL 
O capital da empresa é R$100.000,00 (Cem mil reais), com cota única, totalmente integralizado 

em moeda corrente do país proveniente do acervo da empresa ora transformada. 

 
6ª CLÁUSULA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 
A administração da empresa é exercida pelo titular THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL 
com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, em juízo ou fora 

dele, assinando isoladamente pelas movimentações em repartições publicas, cartórios, 

sindicatos, Ministérios e onde mais preciso for, emitir e assinar contratos em geral, assinar 

carteiras profissionais, admitir e demitir empregados, movimentações financeiras em quaisquer 

órgãos bancários em especial do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, autorizando o uso 

do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa ou 

assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da empresa, sem autorização. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado a o Titular a nomeação de administradores não sócios ou 

procuradores, para agir em nome da empresa, que poderá ser por prazo indeterminado, sendo 

especificados no documento de procuração todos os atos a serem praticados pelos 

procuradores. Excetua-se pelo prazo determinado a procuração ad judicia, que poderá ser por 

prazo indeterminado. 

. 

7ª CLÁUSULA - RETIRADA PRÓ-LABORE 
O Titular THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL poderá fixar uma retirada mensal, a título 

de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes 

 

8ª CLÁUSULA - EXERCÍCIO COMERCIAL 
Ao termino de cada exercício, que se dará sempre em 31 de dezembro de cada ano, os 

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do 

inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao Titular na 

proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados 
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9ª CLÁUSULA - ENQUADRAMENTO 
O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da 

empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

10ª CLÁUSULA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO  
O Titular declara, sob as penas das leis, de não estar impedido de exercer a administração da 

sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. O titular da empresa declara, sob as 

penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de 

responsabilidade limitada. 

 
11ª CLÁUSULA - COMPETÊNCIA DO TITULAR 
Compete ao titular, cumprir e fazer cumprir todas as Cláusulas Contratuais deste instrumento, 

tendo para tanto, poderes que a lei outorga e assegura o pleno funcionamento regular da 

empresa, ficando outrossim, investidos das faculdades que ora lhes são atribuídos: transigir, 

acordar, renunciar, confessar divida ou firmar compromissos. 

. 
12ª CLÁUSULA - FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E OUTROS 
Em caso de falecimento, interdição ou insolvência do titular, não determinará a dissolução da 

empresa que continuará a existir entre os remanescentes e os herdeiros do quotista falecido ou 

interditado, que desejarem. Quando os herdeiros e/ou sucessores ou representantes legais não 

desejarem participar da empresa, a parte do titular será com base no último balanço levantado e 

paga a quem de direito, em parcelas mensais e sucessivas, preservando sempre a saúde 

financeira da empresa.  
 
13ª CLÁUSULA – CASOS OMISSOS  
Fica eleito o foro de Belo Horizonte (MG) para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente 

instrumento particular em três vias de igual teor e forma. 

 

Belo Horizonte, 05 de Junho de 2019. 

 

 

ANDREA ORLANDI 
 

THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/249.649-2

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193587307695

Data

10/06/2019

609.480.276-49 ANDREA ORLANDI

068.231.806-09 THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI, de nire 3160077657-9 e protocolado sob o número 19/249.649-2 em
10/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600776579, em 12/06/2019. O ato
foi deferido digitalmente pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

068.231.806-09 THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

068.231.806-09 THIAGO ORLANDI IGNACCHITI PIMENTEL

609.480.276-49 ANDREA ORLANDI

Belo Horizonte. Quarta-feira, 12 de Junho de 2019
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

JULIANA MARCIA LACERDA GOMES CRUZ033.666.966-64

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Quarta-feira, 12 de Junho de 2019
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.274.979/0001-05

Certidão nº: 25925089/2021

Expedição: 23/08/2021, às 09:31:47

Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.274.979/0001-05, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/08/2021 09:23:41 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 

CNPJ: 28.274.979/0001-05 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 05/08/2021  0050422841 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   902370  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 04/08/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 SCG   BRINDES   PRESENTES   E   SERVICOS   LTDA  ,   CNPJ:   28.274.979/0001-05,   conforme   indicação 
 constante do pedido de certidão.**************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 5 de agosto de 2021. 

                0050422841 
 PEDIDO N°:  
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.274.979/0001-05, declara para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

São Paulo, 19 de Agosto de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.274.979/0001-05, declara que, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

São Paulo, 19 de Agosto de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011

SAMANTA CERQUEIRA ZAMORA, como representante devidamente constituído de 28.274.979/0001-05 - SCG
BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. doravante denominado SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA., para
fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 33/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 33/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

São Paulo, em 19 de Agosto de 2021. 

SAMANTA CERQUEIRA ZAMORA
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 28.274.979/0001-05 - SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. 

19 de Agosto de 2021.

 

Voltar

Certidão EMPRESA SCG DECLARAÇÕES COMPRASNET (0934536)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 306

javascript:self.print()


20/08/2021 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=967899&prpCod=14552552&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 33/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 28.274.979/0001-05 - SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA.

São Paulo, 19 de Agosto de 2021.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.274.979/0001-05, declara sob as penas da
Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

São Paulo, 19 de Agosto de 2021.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA., CNPJ nº 28.274.979/0001-05, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 19 de Agosto de 2021.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 33/2021 UASG 70011

SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.274.979/0001-05, declara que não possui em
sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

São Paulo, 19 de Agosto de 2021.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.274.979/0001-05 DUNS®: 918506964
Razão Social: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA.
Nome Fantasia: SCG BRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/10/2021
FGTS 22/08/2021
Trabalhista Validade: 16/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/08/2021 (*)

Receita Municipal Validade: 26/09/2021
VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/08/2021 10:05 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.274.979/0001-05
Razão Social: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA.

Atividade Econômica Principal:

1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E
PLASTIFICAÇÃO

Endereço:

RUA DONA ANA NERI, 1124 - SALA 04 - CAMBUCI - São Paulo / São Paulo

Emitido em: 20/08/2021 10:12 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.274.979/0001-05 DUNS®: 918506964
Razão Social: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA.
Nome Fantasia: SCG BRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 119.276.554.111 Inscrição Municipal: 5.766.247-9
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/07/2017
CNAE Primário: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO

ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 1: 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
CNAE Secundário 2: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 3: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
CNAE Secundário 4: 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
CNAE Secundário 5: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 6: 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS
CNAE Secundário 7: 4541-2/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E
CNAE Secundário 8: 4541-2/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 9: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 10: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 11: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 12: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 13: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 14: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 15: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 16: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 17: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 18: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 19: 4686-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO
CNAE Secundário 20: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 21: 4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS

Emitido em: 20/08/2021 10:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CNAE Secundário 22: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 23: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 24: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 25: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 26: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 27: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 28: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 29: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 30: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 31: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS
CNAE Secundário 32: 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO
CNAE Secundário 33: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 34: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 35: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 36: 7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS
CNAE Secundário 37: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 38: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 39: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 40: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS
CNAE Secundário 41: 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Dados para Contato
CEP: 01.522-000
Endereço: RUA DONA ANA NERI, 1124 - SALA 04 - CAMBUCI
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 48017828 Telefone: (11) 61122878
E-mail: COMERCIAL@CONSULTORIASCG.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
264.178.908-64CPF:

Nome: MARIA DAS GRACAS DA SILVA
Carteira de Identidade: 336542136 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 20/02/2019 Data de Nascimento: 21/01/1977
E-mail: comercial@consultoriascg.com.br

Emitido em: 20/08/2021 10:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 264.178.908-64 Participação Societária: 100,00%
Nome: MARIA DAS GRACAS DA SILVA
Carteira de Identidade: 33.654.213-6 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 20/02/2019 Data de Nascimento: 21/01/1977
Filiação Materna: IVANI CESARIO DA SILVA
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 09.330-400
Endereço: ESTRADA LUZITANO, 258 - JD LUZITANO
Município / UF: Mauá / São Paulo
Telefone: (11) 45119028
E-mail: comercial@consultoriascg.com.br

Emitido em: 20/08/2021 10:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 365.932.928-26
Nome: SAMANTA CERQUEIRA ZAMORA
Carteira de Identidade: 378669229 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 08/02/2006 Data de Nascimento: 23/06/1988
Filiação Materna: SOLANGE MARTINS CERQUEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 03.674-020
Endereço: RUA CORONEL PAULO MARIANO, 59 - JARDIM POPULAR
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 61122878
E-mail: comercial@consultoriascg.com.br

Dados do Dirigente 2

CPF: 091.122.488-27
Nome: HILTON FRANCA ZAMORA
Carteira de Identidade: 176398735 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 08/01/2014 Data de Nascimento: 25/04/1967
Filiação Materna: LUCIANA FRANCA ZAMORA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 03.674-020
Endereço: OUTROS CORONEL PAULO MARIANO, 48 - VILA FRUGOLI
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 99155867
E-mail: comercial@consultoriascg.com.br

Emitido em: 20/08/2021 10:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Dados do Dirigente 3

CPF: 088.942.578-78
Nome: CICERA CECILIA COSTA BEZERRA LEITE DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 174277489 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 25/10/2014 Data de Nascimento: 14/10/1967
Filiação Materna: CARMELITA COSTA BEZERRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 152782778 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 10/10/2018

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
RINALDO DONIZETI LEITE DE OLIVEIRANome:

091.399.048-57Estrangeiro:

CEP: 04.187-310
Endereço: RUA EUGENIO KUSNET, 5 - CASA - VILA LIVIER0
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 23310713
E-mail: comercial@consultoriascg.com.br

Dados do Dirigente 4

CPF: 264.178.908-64
Nome: MARIA DAS GRACAS DA SILVA
Carteira de Identidade: 33.654.213-6 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 20/02/2019 Data de Nascimento: 21/01/1977
Filiação Materna: IVANI CESARIO DA SILVA
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 09.330-400
Endereço: ESTRADA LUZITANO, 258 - JD LUZITANO
Município / UF: Mauá / São Paulo
Telefone: (11) 45119028
E-mail: comercial@consultoriascg.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE  FINALIDADES
ESPECIAIS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6650 - INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, COMPONENTES  E
ACESSÓRIOS
6740 - EQUIPAMENTO PARA REVELAÇÃO E ACABAMENTO FOTOGRÁFICO
6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS
6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS
6940 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE COMUNICAÇÕES
7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

Emitido em: 20/08/2021 10:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Materiais
7070 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS
7080 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7690 - IMPRESSOS DIVERSOS
7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO
8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS
8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO
8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS
8475 - VESTUÁRIO ESPECIALIZADO PARA VÔO E ACESSÓRIOS
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
8730 - SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS
9925 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS RELIGIOSOS
Serviços
892 - Propaganda e Publicidade
3280 - Transporte Rodoviário - Materiais Embalados, Soltos e a Gra-nel
4413 - Locação de Materiais Permanentes
5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório
9997 - Gráfico - Formulários Contínuos
12556 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
14621 - Estudo, Projeto - Comércio Exterior
15512 - Comércio / Representação : Produto - Nacional / Importado
15733 - Embalagem Produto - Farmacêutico / Veterinário / Cosmético /Perfumaria / Alimentar
16780 - Informática - Automação de Escritório
17060 - Madeireira / Serraria / Comércio de Madeira
17124 - Locação de Artigos de Tecido
17132 - Higienização de Artigos de Tecido/couro/estofamento
17388 - Gráfico - Confecção Documentos Oficiais
17574 - Reforma e Reparo - Artigo de Couro / Tecido / Material Sintético
18724 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
18902 - Gráfico - Impressão Etiqueta
19003 - Escritório Virtual
20389 - Inspeção / Reparo / Reclassificação - Âncoras  /  Amarras  /Acessórios
20460 - Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior
21539 - Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obrade Arte Especial

Emitido em: 20/08/2021 10:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Serviços
21768 - Assistência Técnica / Prestação Serviço - Radiocomunicação
22039 - Confecção Materiais Propaganda
22209 - Confecção Toalha de Mesa
22730 - Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais
22780 - Recuperação / Manutenção / Transporte / Transplante Plantas
23140 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /Operação/Suprimentos -
Reprodução Cor Preta
23159 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /Operação/Suprimentos -
Reprodução Colorida
24805 - Serviço de Ajuste e Montagem de Peças e Produtos
25011 - Gráfico - Confecção Tiquetes
25151 - Manutenção e Reparo de Material Esportivo / Brinquedo
25321 - Instalação - Persianas Verticais/Horizontais

Emitido em: 20/08/2021 10:07 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

77
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 28.274.979

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_
_

_

_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 30763810

Data e hora da emissão 13/08/2021 09:54:42 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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CNPJ / IE: 28.274.979/0001-05

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

21050250168-30

26/05/2021 15:03:28

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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17/08/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.274.979/0001-05
Razão Social:SCG BRINDES PRESENTES E SERVICOS LTDA
Endereço: R DONA ANA NERI 1124 SALA 04 / CAMBUCI / SAO PAULO / SP / 01522-

000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/08/2021 a 10/09/2021 
 
Certificação Número: 2021081204360782413887

Informação obtida em 17/08/2021 09:08:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Proposta EMPRESA ITEM 07 (0934708)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 334



�

�
�����������	�

��������������

������������������������������������	����
�	�
 ����!�"���#$%��&'�&�(����

���%�)*�+�,&-�(--�,�
�(����%�����������	�

��
.�����'����

/0

1

2345678913:;4<7891:9:42<3891=:1898;<8>111

?3:;@<1:9:23A74B<17C1DDEFGFH1

HIEGJEFGFH1

1
=:B9838K@<1=:17@<1?83:72:>B<1

1
�

�����	�
���$���#���L$M#NNO���P������������
�	���������$Q�
�R����S�
��'��*'�-&!����(������	�����	�TU���U��
���	��	�
����������������)�+�N	'�)�+�
�M�VWM�V#�M�XW#�#���L#���Y��������	��U�	�)�+�U����	���	��U���U����U�U��
�S��&&��--���U���$"��S���&'Z&�'Z*�(Z���#���M��[��%��
�
�+�������

����	��	���\	����
]���
����̂������\	��
�[���
�����
�	_�U�	�
����������
�
��� ����
�U��]	�����������U�U������	����������	�
���
\_��������������̀��a��
�
&+�������

����	��	���\	������
]����[���
�����b�������������c��	�������	��������
���c��	�����������	��������	��̂���U�U�����T�����	���	���	��������	��̂���U�U�����T���

����U���	����U������������ �����U��]	�����������U�U������	����������	�
���
\_���
�����������̀��'�
�
�������������������������

defghijfklmnloplqrsgtslopluvumwl

wl

l

l

l

l

l

l

xxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyxxxxxxxxxxxxxx�

qetz{el|p}ej~{ploplqi�pjofl�jf}fl
������lv�uw�u�w��m��vl
�����l�wuu�wvnnl���l��l

��
1

�������
������������
��������
�������� ¡ ¢¡
£¤¡�

�¥¦¥§̈©©ª�«¥¦¬®�̄ª�
����������������
�����������
�������� ¡ ¢¡£¤¡��
�̈§�� � ¤°�¡°¤±�
¤¤�������²�³́��́

Proposta EMPRESA ITEM 07 (0934708)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 335



�

�
�����������	�

��������������

������������������������������������	����
�	�
 ����!�"���#$%��&'�&�(����

���%�)*�+�,&-�(--�,�
�(����%�����������	�

��
.�����'����

/0

1

2345678913:;4<7891:9:42<3891=:1898;<8>111

?3:;@<1:9:23A74B<17C1DDEFGFH1

HIEGJEFGFH1

K
=:B9838L@<1?838182:7=4M:72<1

N19:41O:=:38917P1JQFHDEIHR1832Q1ID1

1

1
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Proposta EMPRESA ITEM 07 (0934708)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 339



�

�
�����������	�

��������������

������������������������������������	����
�	�
 ����!�"���#$%��&'�&�(����

���%�)*�+�,&-�(--�,�
�(����%�����������	�

��
.�����'����

//0

�
1234567892:;3<6789:8:31<2789=:9787;<7>999

?2:;@<9:8:12A63B<96C9DDEFGFH9

HIEGJEFGFH9

�
76:K<93339

9
=:B8727L@<9=:9B3M6B379

�
���$���#���N$O#PPQ���R��������
�	���������$S�
�T����U���'��*'�-&!����(����

�V��V��������������#��-���S�������RW����R����O�#�X��O�P����("�"���%�)*�+�
,&-�(--�,����	��Q������	Y����%�,,!&�&���V����	���
�T��
�����
�V�������Z�����������[�����
V�
���V���
������V�\]�
���	������	�������V�
��T	���\]�
��	�̂�
��
����$	������U�,,!&�&��
��
��
����_�
'�

�
`

`

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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
À Unidade EJE.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análie

da conformidade técnica da única proposta apresentada  no
Pregão 33/2021 TRE/AL,  ITEM 07, cujo Termo de Referência
foi elaborado pela Unidade de V.Sª, segue:

PROPOSTA: 0934708
Agradeço antecipadamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/08/2021, às 13:19, 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
0934709 e o código CRC 1E6F3FAF.

0000836-80.2021.6.02.8502 0934709v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho 0934709, considerando

que as descrições do item  na propostas
apresentada pela empresa atende as
especificações dispostas no edital e seus anexos, tendo
a licitante declarado plena ciência de todas as condições
editalícias,  esta unidade entende que a proposta apresentada
(0934708) possue a conformidade técnica necessária.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 23/08/2021, às 14:08, 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
0934750 e o código CRC 70C7C283.

0000836-80.2021.6.02.8502 0934750v1

Despacho EJE 0934750         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 342



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.106.192/0001-00

Certidão nº: 25964041/2021

Expedição: 23/08/2021, às 13:36:14

Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.106.192/0001-00, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/08/2021 13:35:03 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

CNPJ: 41.106.192/0001-00 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/08/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA
41.106.192/0001-00

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/08/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.UMG6.8KNH.V6ZA.4OQP.5SNX
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

10/08/2021 11:43:03

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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�d�QdQ̀ \̂̀\acdQd̀ _̂a_bcdedQ̀ d̂dQ̀ d̂cg[g̀d̂Qe\Qv̂_|}\QR{_ĉ~bg[\Q�������QPLxyQ�����Qz\gQ_{d�\̂dedQe_Q]db_ĝd
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.106.192/0001-00
Razão Social: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Nome Fantasia: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/10/2021
FGTS 31/08/2021
Trabalhista Validade: 29/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/08/2021 13:28 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.106.192/0001-00
Razão Social: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Atividade Econômica Principal:

1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

Endereço:

QUADRA CND 5 LOTE, 17 - LOJA 04 - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) -
BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 23/08/2021 13:29 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.106.192/0001-00
Razão Social: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Nome Fantasia: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/03/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 0803987900175 Inscrição Municipal: 00000000
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 05/03/2021
CNAE Primário: 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 3: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 4: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

Dados para Contato
CEP: 72.120-055
Endereço: QUADRA CND 5 LOTE, 17 - LOJA 04 - TAGUATINGA NORTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 99791266
E-mail: ELIZMARQUES20@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
052.824.861-80CPF:

Nome: ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA
Carteira de Identidade: 05282486180 Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Expedição: 14/02/2020 Data de Nascimento: 06/08/2002
E-mail: optatecimpressoes@gmail.com

Emitido em: 23/08/2021 13:30 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 052.824.861-80 Participação Societária: 70,00%
Nome: ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA
Carteira de Identidade: 4224099 Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Expedição: 14/02/2020 Data de Nascimento: 06/08/2002
Filiação Materna: LUANA MAGALHAES DE ALMEIDA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 72.007-710
Endereço: RUA RUA 12 CHACARA 309, 11 - CASA - SETOR HABITACIONAL
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 93803735
E-mail: optatecimpressoes@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 103.885.566-76 Participação Societária: 30,00%
Nome: ELIZANGELA DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 4174077 Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Expedição: 29/07/2019 Data de Nascimento: 11/09/1990
Filiação Materna: LOURDES DOS SANTOS
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 71.699-282
Endereço: OUTROS QC 6 RUA J TORRE J-3 APARTAMENTO, 3 - JARDINS
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 99791266
E-mail: optatecimpressoes@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 052.824.861-80
Nome: ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA
Carteira de Identidade: 4224099 Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Expedição: 14/02/2020 Data de Nascimento: 06/08/2002
Filiação Materna: LUANA MAGALHAES DE ALMEIDA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 72.007-710
Endereço: RUA RUA 12 CHACARA 309, 11 - CASA - SETOR HABITACIONAL
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 93803735
E-mail: optatecimpressoes@gmail.com

Linhas Fornecimento

Emitido em: 23/08/2021 13:30 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
16764 - Impressão Eletrônica - Laser / Jato Tinta
18902 - Gráfico - Impressão Etiqueta
25054 - Impressão Digital

Emitido em: 23/08/2021 13:30 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33

Certidão EMPRESA OPTATEC SICAF GERAL (0934778)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 367



37408259449Usuário:

23/08/2021 13:50:15Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente28274972

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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37408259449Usuário:

23/08/2021 13:51:46Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCI Adimplente12533412

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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37408259449Usuário:

23/08/2021 13:50:55Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQU Adimplente11114463

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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37408259449Usuário:

23/08/2021 13:49:38Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA Adimplente41106192

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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\[DHHh¢DiHQBAYŶGOD>CYABaDKHkCJCNAHODKHkCJCECYDAHDYCyR?T�GDQJfYI?LGa
t0<;<7-:;45,1u-0-:/1<v4=5o?QGDiDwDrCBI?L?QCĉGDK@LJRY?sCDEADxKXKrrXKyR?QCBCEC
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-./0=2>0758844 00200121>=94440:43 0394796460/01<=8<67<434

-./0=2>0454444 0328;0268=94440:41 0394796460/01<=8<=1<774

-./0=2>4754444 00200121>=94440:43 0394796460/01<=8<13<11=

-./0=2>4454444 0328;0268=94440:41 0394796460/01<=8<;=<6;4

-./0=2;3858844 00200121>=94440:43 0394796460/01<=7<61<;4=
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-./01234356666 042730287196660:6; 0496<98680/0;=1<=84=3<6

-./01234;57766 00200;2;>196660:64 0496<98680/0;=1<=;<=847

-./01234856666 042730287196660:6; 0496<98680/0;=1<=38=>41

-./01234057766 00200;2;>196660:64 0496<98680/0;=14=6<=737

-./01236656666 042730287196660:6; 0496<98680/0;=14=01=171

-./082;4457766 00200;2;>196660:64 0496<98680/0;=14=83=<41

-./01266656666 042730287196660:6; 0496<98680/0;=;1=86=0<7

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂__̀a \̂bc
\̀defĝ/ĥ
i_cicgb̀g

0496<98680
0;=00=03

j\defĝ/ĥ/i_cicgb̀g/hc/fb̂a/kf\̀efl̀h̀2

jm̂_bn_̀
0496<98680
0;=03=60

ob̂a/̀m̂_bc2

[\]̂__̀a \̂bc
b̂̀ì /̀m̂_b̀

0496<98680
0;=14=03

[\]̂__̀h̀ /̂b̀ì /̀m̂_b̀/hc/fb̂a2

o\p]fc/0̀ /̂b̀ì
k̂]q̀ h̀

0496<98680
0;=14=03

o\p]fc/h̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀2/rc_\̂ ]̂hc_̂g/]c\sc]̀hcg=/rc_\̂ ]̂hc_̂g/tn̂ /̀i_̂ĝ\b̀_̀a/è\]̂
\̂b_̂/-./01236656666/̂/-./012<;6566662

[\]̂__̀a \̂bc
0496<98680
0;=;;=0>

ob̂a/̂\]̂__̀hc2

[\]̂__̀a \̂bc
b̂̀ì/k̂]q̀ h̀

0496<98680
0;=;;=0>

[\]̂__̀h̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀/hc/fb̂a2

jm̂_bn_̀/hc
i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0496<98680
03=31=37

uc\sc]̀hc/ì _̀/̂\sfc/ĥ /̀\̂xc/c/kc_\̂ ]̂hc_/y-jrouj/[zo{|-j/r|-}~�j-o|�
u|�{o�~|�/[/[{o�~[{j�/r/�/r5/u���9u�r=/00200;2;>196660:642

[\]̂__̀a \̂bc
hc/i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0496<98680
03=33=1<

[\]̂__̀hc/c/i_̀lc/ĥ/uc\sc]̀vwc/ĥ/j\̂xc/îec/kc_\̂ ]̂hc_/y-jrouj/[zo{|-j
r|-}~�j-o|�/u|�{o�~|�/[/[{o�~[{j�/r/�/r5/u���9u�r=/00200;2;>196660:642

jm̂_bn_̀/hc
i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0496<98680
0>=66=;7

uc\sc]̀hc/ì _̀/̂\sfc/ĥ /̀\̂xc/c/kc_\̂ ]̂hc_/y-jrouj/[zo{|-j/r|-}~�j-o|�
u|�{o�~|�/[/[{o�~[{j�/r/�/r5/u���9u�r=/00200;2;>196660:642

[\]̂__̀a \̂bc
hc/i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0496<98680
0>=6>=03

[\]̂__̀hc/c/i_̀lc/ĥ/uc\sc]̀vwc/ĥ/j\̂xc/îec/kc_\̂ ]̂hc_/y-jrouj/[zo{|-j
r|-}~�j-o|�/u|�{o�~|�/[/[{o�~[{j�/r/�/r5/u���9u�r=/00200;2;>196660:642

j]̂fb̂/ĥ
i_cicgb̀

8696<98680
01=81=1<

j]̂fb̂/f\hfsfhǹe/h̀/i_cicgb̀2/rc_\̂ ]̂hc_=/y-jrouj/[zo{|-j/r|-}~�j-o|�/u|�{o�~|�
[/[{o�~[{j�/r/�/r5/u���9u�r=/00200;2;>196660:645/îec/a êqc_/è\]̂/ĥ/-./082;4457766
/̂]ca/s̀ec_/\̂�c]f̀hc/̀/-./082;43566662/}cbfsc=/̀�ngb̂/s̀ec_

�̀ mfefb̀vwc/ĥ
kc_\̂ ]̂hc_

8196<98680
0>=61=17

�̀ mfefb̀vwc/̂a/�_nic/ĥ/i_cicgb̀g2/rc_\̂ ]̂hc_=/y-jrouj/[zo{|-j/r|-}~�j-o|�
u|�{o�~|�/[/[{o�~[{j�/r/�/r/:/u���9u�r=/00200;2;>196660:64

?@ABCDEFGCHBEKGCKYZCFBMCBSCL�SFABNJSJBABEGCH

/
UGCH�B�B�B�AK�CLY@ABHJGCSEJEFBNSANJ�JKMJ

RSANAFGJF/�̀_bf]fì _̀a/ĥgb̂/fb̂a/̀g/̂ai_̂g̀g/̀m̀fxc/_̂è]fc\̀ h̀g5/]ca/gǹg/_̂gî]bfs̀g/i_cicgb̀g2/
BBBBBBBBBBBBBBBB/�jg/i_cicgb̀g/]ca/�/\̀/k_̂\b̂/kc_̀a/ĥg]èggfkf]̀h̀g�

�?R�Q�R� �ASKCLCMAS
OPQPRRB
P��ENJSJMJ

VCLIJSJY@A
OPQPRR

��JKGEMJMC
�JIAS
�KEG�

�JIASB�IAXJI
VJGJQ�ASJ
�C�EFGSA

0823112;0896660:7>-[o�
o�z~�{-oj/[
u|}[-uo|/z[
�|��j�/[
�-|}|uo|�jo�
[o-[

�fa �fa 02666 -./0854166-./082416566660496<98680
6<=31=30

VCFLSEY@ABVCGJI�JMJBMABWX�CGABW�CSGJMA�B �fx̂f_̀/ĥ/ù __c/̂a/a b̀̂_f̀e/[]ce¡�f]c=/�fx̂f_̀/ĥ/ù __c/̂a
a b̀̂_f̀e/̂]ce¡�f]c5/i_chnlfh̀ /̂a/ec\̀/îb/_̂]f]èh̀/0>6�9a5/\̀g/hfa \̂g¢̂g/186x046/̂/fai_̂ggwc/̀b£/;x6
]c_̂g2/rc_a b̀c/ĥ/î_gc\̀efl̀vwc/ìh_wc/j>/�adxfac/ĥ/03]a/ĥ/è_�n_̀�2/�j\̂xc/o¤�2/uc_=/jlne/m̂a
ĝ]n_c/oai_̂ggwc=/�fe¥/¦/�nmefa v̀wc/¦/{_̀\gk̂_/§b̂\g/ĥ/�̂_gc\̀efl̀vwc=/r_̂\b̂/[am̀ è�̂a/�̂_gc\̀efl̀h̀=
[\scesfh̀ /̂a/g̀]c/iedgbf]c2 /}̀ _]̀=/--/}cĥec=/--/efx̂f_̀/[\b_̂�̀=/86/hf̀g2/�̀ �̀a \̂bc=/06/hf̀g2/¤̀ efh̀ ĥ

h̀/i_cicgb̀=/>6/hf̀g2/jacgb_̀=/60/ĝa \̀̀/ỳ _̀\bf̀=/uc\kc_a /̂̂hfb̀e/
RASGCBMJBCHNSCFJ�B}[9[��

J̈KLCFB�|mg=/è\]̂g/]ca/�/\̀/k_̂\b̂/kc_̀a/̂x]enphcg/îec/i_̂�ĉf_c�

�JIASBMAB̈JKLC �?R�Q�R� VJGJQ�ASJB�C�EFGSA
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-./01234565555 012744280195550:;< 0395=91510/08>55>55>=75

-./01231363355 012744280195550:;< 0395=91510/08>07>77>774

-./01231363=55 012744280195550:;< 0395=91510/08>44>00>30;

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂__̀a \̂bc
\̀defĝ/ĥ
i_cicgb̀g

0395=91510
08>00>58

j\defĝ/ĥ/i_cicgb̀g/hc/fb̂a/kf\̀efl̀h̀2

jm̂_bn_̀
0395=91510
08>07>51

ob̂a/̀m̂_bc2

[\]̂__̀a \̂bc
b̂̀ì /̀m̂_b̀

0395=91510
08>41>8<

[\]̂__̀h̀ /̂b̀ì /̀m̂_b̀/hc/fb̂a2

o\p]fc/0̀ /̂b̀ì
k̂]q̀ h̀

0395=91510
08>41>8<

o\p]fc/h̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀2/rc_\̂ ]̂hc_̂g/]c\sc]̀hcg>/rc_\̂ ]̂hc_̂g/tn̂ /̀i_̂ĝ\b̀_̀a/è\]̂
\c/s̀ec_/ĥ/-./012313633552

[\]̂__̀a \̂bc
0395=91510
08>4;>8;

ob̂a/̂\]̂__̀hc2

[\]̂__̀a \̂bc
b̂̀ì/k̂]q̀ h̀

0395=91510
08>4;>8;

[\]̂__̀h̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀/hc/fb̂a2

jm̂_bn_̀/hc
i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0395=91510
0<>57>10

uc\sc]̀hc/ì _̀/̂\sfc/ĥ /̀\̂xc/c/kc_\̂ ]̂hc_/-[oy/oz{|y}-oj/[/u~�[-uo~/{[/�~�yjy/[
�-~�~uo~zjoy/[o-[6/uz��9u�r>/012744280195550:;<2

[\]̂__̀a \̂bc
hc/i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0395=91510
0<>57>77

[\]̂__̀hc/îec/�_̂�ĉf_c/c/i_̀lc/ĥ/uc\sc]̀vwc/ĥ/j\̂xc/hc/kc_\̂ ]̂hc_/-[oy/oz{|y}-oj
[/u~�[-uo~/{[/�~�yjy/[/�-~�~uo~zjoy/[o-[6/uz��9u�r>/012744280195550:;<2

jm̂_bn_̀/hc
i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0395=91510
0<>0;>1<

uc\sc]̀hc/ì _̀/̂\sfc/ĥ /̀\̂xc/c/kc_\̂ ]̂hc_/-[oy/oz{|y}-oj/[/u~�[-uo~/{[/�~�yjy/[
�-~�~uo~zjoy/[o-[6/uz��9u�r>/012744280195550:;<2

[\]̂__̀a \̂bc
hc/i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc
\̀̂xc

0395=91510
0<>4<>11

[\]̂__̀hc/c/i_̀lc/ĥ/uc\sc]̀vwc/ĥ/j\̂xc/îec/kc_\̂ ]̂hc_/-[oy/oz{|y}-oj/[/u~�[-uo~
{[/�~�yjy/[/�-~�~uo~zjoy/[o-[6/uz��9u�r>/012744280195550:;<2

j]̂fb̂/ĥ
i_cicgb̀

1595=91510
04>18>01

j]̂fb̂/f\hfsfhǹe/h̀/i_cicgb̀2/rc_\̂ ]̂hc_>/-[oy/oz{|y}-oj/[/u~�[-uo~/{[/�~�yjy/[
�-~�~uo~zjoy/[o-[6/uz��9u�r>/012744280195550:;<6/îec/a êqc_/è\]̂/ĥ/-.
01231363=55/̂/]ca/s̀ec_/\̂�c]f̀hc/̀/-./012315655552/�cbfsc>/̀�ngb̂/ĥ/s̀ec_

�̀ mfefb̀vwc/ĥ
kc_\̂ ]̂hc_

1495=91510
0<>54>4;

�̀ mfefb̀vwc/̂a/�_nic/ĥ/i_cicgb̀g2/rc_\̂ ]̂hc_>/-[oy/oz{|y}-oj/[/u~�[-uo~/{[/�~�yjy
[/�-~�~uo~zjoy/[o-[/:/uz��9u�r>/012744280195550:;<

?@ABCDEFGCHBEKGCKYZCFBMCBSCL�SFABNJSJBABEGCH

/
UGCH�B�B�B�AK�CLY@ABHJGCSEJEFBNSANJ�JKMJ

?@ABCDEFGCHBNSANAFGJFBNJSJBABEGCH

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBNJSJBABEGCH

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

ob̂a/ĥ ĝ_bc 0395=91510/08>55>55 ob̂a/ĥ ĝ_bc2

?@ABCDEFGCHBEKGCKYZCFBMCBSCL�SFABNJSJBABEGCH

/
UGCH�B�B�B�AK�CLY@ABHJGCSEJEFBNSANJ�JKMJ

?@ABCDEFGCHBNSANAFGJFBNJSJBABEGCH

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBNJSJBABEGCH

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

ob̂a/ĥ ĝ_bc 0395=91510/08>55>55 ob̂a/ĥ ĝ_bc2

?@ABCDEFGCHBEKGCKYZCFBMCBSCL�SFABNJSJBABEGCH
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,
-./01232425678/9:;620<./=><>?2@=6@<A<7B<

C=6@6?.<?,DEFGHIHJEFEK,LMNGM,HGMK,EN,MKJFMNEN,EOEHPQ,FMREIHQSELENT,IQK,NUEN,FMNJMIGHVEN,JFQJQNGENW,
2222222222222222,XYN,JFQJQNGEN,IQK,Z,SE,[FMSGM,[QFEK,LMNIRENNH[HIELEN\

5]Ĉ _5C̀ 6̀=7/9/B6=
ab_bCC2
bcd>@<=<B<

e/9f<=<:;6
ab_bCC

gd<7.>B<B/
h<f6=
i7>.j

h<f6=2kf6l<f
e<.<_m6=<
n/A>?.=6

opWpqrWpstuqqqpvqqwDxYxyz
{|D}y~~Yw
�{�{xY�,�x�Y

~HK ~HK pWqqq }�,rTtpqq}�,rWtpqTqqqqp�uq�utqtp
pp��o�p�

e/?9=>:;62e/.<f�<B<2B62�l�/.62�8/=.<B612�QGQS,yIQR��HIQ,LM,|���,�QGQS,yIQR��HIQ,LM,|��W,XYSMPQ
�{{\W,�MNIFH��Q�,�QGQS,yIQR��HIQ,[MHGQ,IQK,|��,M,JMFNQSERH�ELQ,IQK,��XzQRQFHLQ\�,xEKES�Q�,oIK,P,oIK

XY,M,�\�,~HNGMKE,LM,JFMNHR�E�,GHJQ,ER[HSMGM,yKOERE�MK�,yKOERELEN,MK,NE�UHS�Q,JR�NGHIQ,
C6=./2B<2/0@=/?<12|yuyDD

�<79/?2XwON�,RESIMN,IQK,Z,SE,[FMSGM,[QFEK,MPIRU�LQN,JMRQ,JFM�QMHFQ\

h<f6=2B62�<79/ 5]Ĉ _5C̀ e<.<_m6=<2n/A>?.=6

}�,rWtpqTqqqq opWpqrWpstuqqqpvqq psuq�utqtp,po�qq�qq���q

];62/�>?./02f<79/?2B/2B/?/0@<./2ab_bCC2@<=<262>./0

b�/7.6?2B62-./0

b�/7.6 e<.< �l?/=�<:�/?

ySIMFFEKMSGQ
ES�RHNM,LM
JFQJQNGEN

psuq�utqtp
po�pq��r

YS�RHNM,LM,JFQJQNGEN,LQ,HGMK,[HSERH�ELEW

YOMFGUFE
psuq�utqtp
po�p��q�

{GMK,EOMFGQW

ySIMFFEKMSGQ
MGEJE,EOMFGE

psuq�utqtp
po��q�t�

ySIMFFELE,MGEJE,EOMFGE,LQ,HGMKW

{S�IHQ,pE,MGEJE
[MI�ELE

psuq�utqtp
po��q�t�

{S�IHQ,LE,MGEJE,[MI�ELEW,�QFSMIMLQFMN,IQSVQIELQN�,�QFSMIMLQFMN,�UM,EJFMNMSGEFEK
RESIM,SQ,VERQF,LM,}�,rWtpqTqqqqW

ySIMFFEKMSGQ
psuq�utqtp
po����tr

{GMK,MSIMFFELQW

ySIMFFEKMSGQ
MGEJE,[MI�ELE

psuq�utqtp
po����tr

ySIMFFELE,MGEJE,[MI�ELE,LQ,HGMKW

YIMHGM,LM,JFQJQNGE
t�uq�utqtp
pr�q��t�

YIMHGM,HSLHVHLUER,LE,JFQJQNGEW,�QFSMIMLQF�,wDxYxyz,{|D}y~~Yw,�{�{xY�,�x�YT
z�D�uzD��,opWpqrWpstuqqqpvqqT,JMRQ,KMR�QF,RESIM,LM,}�,rWtpqTqqqqW

�EOHRHGE��Q,LM
[QFSMIMLQF

t�uq�utqtp
pr�q����

�EOHRHGE��Q,MK,�FUJQ,LM,JFQJQNGENW,�QFSMIMLQF�,wDxYxyz,{|D}y~~Yw,�{�{xY�,�x�Y,v
z�D�uzD��,opWpqrWpstuqqqpvqq

];62/�>?./02>7./7:�/?2B/2=/9d=?62@<=<262>./0

,
-./012 2425678/9:;620<./=><>?2@=6@<A<7B<

C=6@6?.<?,DEFGHIHJEFEK,LMNGM,HGMK,EN,MKJFMNEN,EOEHPQ,FMREIHQSELENT,IQK,NUEN,FMNJMIGHVEN,JFQJQNGENW,
2222222222222222,XYN,JFQJQNGEN,IQK,Z,SE,[FMSGM,[QFEK,LMNIRENNH[HIELEN\

5]Ĉ _5C̀ 6̀=7/9/B6=
ab_bCC2
bcd>@<=<B<

e/9f<=<:;6
ab_bCC

gd<7.>B<B/
h<f6=
i7>.j

h<f6=2kf6l<f
e<.<_m6=<
n/A>?.=6

trW�toWotruqqqpv���Y�Y¡¢
�}{��y~,y
~y}�{zw~
y{}y�{

~HK ~HK �qq }�,ppTqqqq}�,�W�qqTqqqqpsuq�utqtp
qs��t��t

e/?9=>:;62e/.<f�<B<2B62�l�/.62�8/=.<B612z�EVMHFQ,yPMIUGHVQ,MK,zQFGH�E,M,|MGER�,z�EVMHFQ,MPMIUGHVQ
MK,IQFGH�E,M,KMGERW,XYSMPQ,�{{{\W,zEHPE,MK,£FE[G�,�Woq,P,ptW�q,P,pWrq,IK�,|MLHLEN�,pq,P,t,P,qW�,IK�,xHJQ

LM,�FEVE��Q�,�ENMFW,yKOERE�MK�,yKOERELEN,MK,NE�UHS�Q,JR�NGHIQ,
C6=./2B<2/0@=/?<12|yuyDD

t�Wt�oWs�suqqqpvq�~z�,�}{��y~T
D}y~y�xy~,y
~y}�{zw~
�x�YW

~HK ~HK �qq }�,ppTo�qq}�,�W���Tqqqqpsuq�utqtp
p��o��t�

e/?9=>:;62e/.<f�<B<2B62�l�/.62�8/=.<B612z�EVMHFQ,yPMIUGHVQ,MK,zQFGH�E,M,|MGER�,z�EVMHFQ,MPMIUGHVQ
MK,IQFGH�E,M,KMGERW,XYSMPQ,�{{{\W,zEHPE,MK,£FE[G�,�Woq,P,ptW�q,P,pWrq,IK�,|MLHLEN�,pq,P,t,P,qW�,IK�,xHJQ

LM,�FEVE��Q�,�ENMFW,yKOERE�MK�,yKOERELEN,MK,NE�UHS�Q,JR�NGHIQ,
C6=./2B<2/0@=/?<12|yuyDD

�<79/?2XwON�,RESIMN,IQK,Z,SE,[FMSGM,[QFEK,MPIRU�LQN,JMRQ,JFM�QMHFQ\

h<f6=2B62�<79/ 5]Ĉ _5C̀ e<.<_m6=<2n/A>?.=6

}�,�W���Tqqqq t�Wt�oWs�suqqqpvq� psuq�utqtp,po�qq�qq���q

}�,�W�qqTqqqq trW�toWotruqqqpv�� psuq�utqtp,po�qq�qq���q

}�,�WossTqqqq t�Wt�oWs�suqqqpvq� psuq�utqtp,po�ps�t��p��
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vzDyuDTz}PwPwyu~Twyn}PtP�PtdPvD���v�t�Paabaa�b�c̀ �RRRajR�dP{Y��F�P�XUqY�P̂_
a�b���deeRRdP�X�F�PDY�FqVXWF�P̂_Pa�b��QdRRRR

f>:IC;B

<:i6=5lm?CPvFU�Yq�EFP�X�Y�VXV�P��F�X�XUWX

<:i6=5lm?;�?I34:I:M>7=CP|V�YV�XPWYPvX��FPY�P�X�Y�VX�PwqF���VqF�P|V�YV�XPWYPvX��FPY�P�X�Y�VX�PYqF���VqFd
��FWp�VWXPY�P�FUXP�Y�P�YqVq�XWXPacR���dPUX�PWV�YU��Y�P̀ �R�a�RPYPV���Y��EFPX��P��RPqF�Y�bPtF��X�FPWY
�Y��FUX�V�X�EFP�XW�EFPncP����V�FPWYPaQq�PWYP�X��p�X bP�nUY�FPu� bPvF��Pn�p�P¡Y�PY�qp�FPu���Y��EF�P}V�¢P£
}p¡�V�X�EFP£Py�XU��Y�P¤�YU�PWYP�Y��FUX�V�X�EF�Pt�YU�YPw�¡X�X�Y�P�Y��FUX�V�XWX�PwU¥F�¥VWXPY�P�XqFP�����VqFb

¦=7>7I:M>?;<5K:=:M6579?C;yV�FPuPjP�X��VqV�X�EFPw�q�p�V¥XPWYP{w�w���w§pV�X�XWX

2345678545979:;<:6=:>?;@A@BC;DEF

2345678545979:;G7=H:I;9:;J=:K:=LM657C;DEF

NO7M>5979:CPabRRR SM5979:;9:;K?=M:65I:M>?CPTUVWXWY

Z74?=;G[\5I?;26:5>[]:4C;̂_Pa�b�̀ �dRRRR fM>:=]74?;GgM5I?;:M>=:;h7M6:iCPj

k5>O7lm?CPnWopWVqXWF
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wP�̂ z{zvuzDnu}PwûwdPvD���v�t�Pa�bQ̀ b̀�a��RRRajecdP{Y��F�P�XUqY�P̂_Pa�b���d��RRd
�X�F�PDY�FqVXWF�P̂_Pa�b��RdRRRR

f>:IC;©

<:i6=5lm?CPvFU�Yq�EFP�X�Y�VXV�P��F�X�XUWX

<:i6=5lm?;�?I34:I:M>7=CPvF�FP�����VqFP̂ Y����V�PwqF���VqF�PvF�FPWYP�����VqFP̂ Y����V�PwqF���VqFPqF�P�RR��PWY
qX�XqVWXWYdPY�¡X�XWF�PY�P�X§pVU�F�P�����VqF�bP�nUY�FP� bPxY�q�V�EFPy�qUVqXPvX�XqVWXWY�P�RR��Ps�X¥X�EF�
yX��F��X�VXPvF�Y��P�Y�WYdP�X�XUoXdPX�p�dPX�X�Y�FPYP�F�Xb

¦=7>7I:M>?;<5K:=:M6579?C;yV�FPuPjP�X��VqV�X�EFPw�q�p�V¥XPWYP{w�w���w§pV�X�XWX

2345678545979:;<:6=:>?;@A@BC;DEF

2345678545979:;G7=H:I;9:;J=:K:=LM657C;DEF

NO7M>5979:CPQRR SM5979:;9:;K?=M:65I:M>?CPTUVWXWY

Z74?=;G[\5I?;26:5>[]:4C;̂_P�b�RQd�̀ RR fM>:=]74?;GgM5I?;:M>=:;h7M6:iCPj

k5>O7lm?CPvXUqY�XWFP�F�PVUY�V��ªUqVXPWYP��F�F��X

f>:IC;«

<:i6=5lm?CPvFU�Yq�EFP�X�Y�VXV�P��F�X�XUWX

<:i6=5lm?;�?I34:I:M>7=CP̈ X�YP{Fp�YP�XWPwqF���VqFP¬P{Fp�YP�XWPYqF���VqFPjPqFU�YqqVFUXWFPY�PqF��V�XdPqF�
V���Y��EFPY�P�Y�V��X�VXPY�P�PqF�Y�bP��FWY�F�PqFU�F��YPFPnUY�FP�u bPxV�YU��Y��P���a��Rd̀q�Pw�¡X�X�Y��
w�¡X�XWX�PY�P�X§pVU�FP�����VqFb

¦=7>7I:M>?;<5K:=:M6579?C;yV�FPuPjP�X��VqV�X�EFPw�q�p�V¥XPWYP{w�w���w§pV�X�XWX

2345678545979:;<:6=:>?;@A@BC;DEF

2345678545979:;G7=H:I;9:;J=:K:=LM657C;DEF

NO7M>5979:CPabRRR SM5979:;9:;K?=M:65I:M>?CPTUVWXWY

Z74?=;G[\5I?;26:5>[]:4C;̂_P�cbeRRdRRRR fM>:=]74?;GgM5I?;:M>=:;h7M6:iCPj

k5>O7lm?CPvXUqY�XWFP�F�PVUY�V��ªUqVXPWYP��F�F��X

f>:IC;@

<:i6=5lm?CPvFU�Yq�EFP�X�Y�VXV�P��F�X�XUWX

<:i6=5lm?;�?I34:I:M>7=CP̈ F�FUPwqF���VqFPWYP{xt�P̈ F�FUPwqF���VqFPWYP{xtbP�nUY�FP�uu bPxY�q�V�EF�P̈ F�FU
wqF���VqFP�YV�FPqF�P{xtPYP�Y��FUX�V�XWFPqF�PT��vF�F�VWF PyX�XU�F�P�q�P�P�q�P�nPYP| P}V��Y�XPWYP��Y�V��X�P�V�F
X��VUY�YPw�¡X�X�Y��Pw�¡X�XWX�PY�P�X§pVU�FP�����VqFb

¦=7>7I:M>?;<5K:=:M6579?C;yV�FPuPjP�X��VqV�X�EFPw�q�p�V¥XPWYP{w�w���w§pV�X�XWX

2345678545979:;<:6=:>?;@A@BC;DEF

Termo ADJUDICAÇÃO (0934980)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 389



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& �� #$!��� #$�#' ��!�!��# ��()*$�!��+� $��,-./0�..1!�!�-�1�'��-� ���

2345678545979:;<7=>:?;9:;@=:A:=BC657D;EFG

HI7CJ5979:DKLMNNN OC5979:;9:;AP=C:65?:CJPDKQRSTUTV

W74P=;<XY5?P;26:5JXZ:4D;[\K]M̂L]_]̀ NN aCJ:=Z74P;<bC5?P;:CJ=:;c7C6:dDKe

f5JI7ghPDKiTjkTSlUTG

29mI95679P;37=7DKnopipqrKsto[quuinKvswspixKxpviKy;3:4P;?:4zP=;47C6:;9:K[\K]M̂LN_NNNNKM

{Z:CJPd;9P;aJ:?

{Z:CJP |7J7 }8d:=Z7g~:d

iTjkTSlUTG
�̂�N��̂N̂ L
L]����N�

iTjkTSlU�FGKV�K��k�GKTUK��G�G��UMK�G�RVlVTG��KnopipqrKsto[quuinKvswspixKxpvi_
rEo��ro��K�LMLN]ML�̂ �NNNLeNN_KtV��G�K�URlV�K[\K]M̂LN_NNNN

aJ:?D;�

|:d6=5ghPDKrGR�Vl�FGK�U�V�SUS�K��G�U�URTU

|:d6=5ghP;�P?34:?:CJ7=DKr�U�VS�GKq�Vlk�S�GKV�KrG��S�UKVKtV�U��Kr�U�VS�GKV�Vlk�S�GKV�KlG��S�UKVK�V�U�MK�iRV�G
�sss�MKrUS�UKV�K��U���K�M�NK�KL̂ M�NK�KLM]NKl��KtVTSTU��KLNK�K̂K�KNM̀Kl��KpS�GKTVKw�U�U�FG�KxU�V�MKq��U�U�V��
q��U�UTU�KV�K�U�kSR�GK�����SlGM

�=7J7?:CJP;|5A:=:C6579PD;pS�GKsKeKoU��SlS�U�FGKq�l�k�S�UKTVKtq�qoo�q�kS�U�UTU

2345678545979:;|:6=:JP;� �¡D;EFG

2345678545979:;<7=>:?;9:;@=:A:=BC657D;EFG

HI7CJ5979:DK�NN OC5979:;9:;AP=C:65?:CJPDKQRSTUTV

W74P=;<XY5?P;26:5JXZ:4D;[\K�M̀�̂ _�NNN aCJ:=Z74P;<bC5?P;:CJ=:;c7C6:dDKe

f5JI7ghPDKiTjkTSlUTG

29mI95679P;37=7DKurwK¢[sEvqu_Ko[quqEpquKqKuq[�srnuKxpviMKy;3:4P;?:4zP=;47C6:;9:K[\K�M���_NNNNKy;6P?
Z74P=;C:>P6579P;7K[\K�M���_NNNNKM

{Z:CJPd;9P;aJ:?

{Z:CJP |7J7 }8d:=Z7g~:d

iTjkTSlUTG
�̂�N��̂N̂ L
L]����N�

iTjkTSlU�FGKV�K��k�GKTUK��G�G��UMK�G�RVlVTG��KurwK¢[sEvqu_Ko[quqEpquKqKuq[�srnu
xpviM_KrEo��ro��K̂�M̂ �̀M�̀ ��NNNLeN�_KtV��G�K�URlV�K[\K�M���_NNNN_K�U�G�KEV�GlSUTG�K[\
�M���_NNNN

aJ:?D;£

|:d6=5ghPDKrGR�Vl�FGK�U�V�SUS�K��G�U�URTU

|:d6=5ghP;�P?34:?:CJ7=DK¤S�KrURV�UKVKxU�S�VS�UKqlG�¥�SlGKVKoV��GRU�S¦UTU��K¤S�KrURV�UKVKxU�S�VS�UK��GTk¦STU�KV�
�U��GGKlG�K�GR�VS�UKVKl�S�K�V�U�S¦UTGKoV��GRU�S¦UTU�M�iRV�GKs§�MKvV�l�S�FG�KtU�V�SU��K¢U��k�KvS�VR�FGK�rURV�UKV
xU�S�VS�U��K̈LLK�KL�_�Kl��Kq�l�S�U�KrG�KU¦k��KxU�S�VS�U�KNM̀�Kq��GjG�K�U��SlUTGKV�K�U�V�K��U��K�L̀ LK�K��K�K̂�K����
s���V��FG�KxU�V�MKq��U�U�V��Kq��U�UTU�KV�K�U�kSR�GK�����SlGM

�=7J7?:CJP;|5A:=:C6579PD;pS�GKsKeKoU��SlS�U�FGKq�l�k�S�UKTVKtq�qoo�q�kS�U�UTU

2345678545979:;|:6=:JP;� �¡D;EFG

2345678545979:;<7=>:?;9:;@=:A:=BC657D;EFG

HI7CJ5979:DK�NN OC5979:;9:;AP=C:65?:CJPDKQRSTUTV

W74P=;<XY5?P;26:5JXZ:4D;[\K�M�̂ �_NNNN aCJ:=Z74P;<bC5?P;:CJ=:;c7C6:dDKe

f5JI7ghPDKiTjkTSlUTG

29mI95679P;37=7DKurwK¢[sEvqu_Ko[quqEpquKqKuq[�srnuKxpviMKy;3:4P;?:4zP=;47C6:;9:K[\K�M���_NNNNKy;6P?
Z74P=;C:>P6579P;7K[\K�M���_NNNNKM

{Z:CJPd;9P;aJ:?

{Z:CJP |7J7 }8d:=Z7g~:d

iTjkTSlUTG
�̂�N��̂N̂ L
L]�����̀

iTjkTSlU�FGKV�K��k�GKTUK��G�G��UMK�G�RVlVTG��KurwK¢[sEvqu_Ko[quqEpquKqKuq[�srnu
xpviM_KrEo��ro��K̂�M̂ �̀M�̀ ��NNNLeN�_KtV��G�K�URlV�K[\K�M���_NNNN_K�U�G�KEV�GlSUTG�K[\
�M���_NNNN

©5?;9P;9P6I?:CJP

Termo ADJUDICAÇÃO (0934980)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 390



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4307 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0933579

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA eventos: 0933661; 0934750

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

ATOS CONSTITUTIVOS EMPRESAS:

EMPRESA GRÁFICA 0934524

EMPRESA REIS 0934532

EMPRESA SCG 0934549

EMPRESA OPTATEC 0934777

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

EMPRESA GRÁFICA 0934523

EMPRESA REIS 0934528

EMPRESA SCG 0934539

EMPRESA OPTATEC 0934778

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO 

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES ANEXAS TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA
CONCORDATA:

EMPRESA GRÁFICA 0934518

EMPRESA REIS 0934525
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EMPRESA SCG 0934534

EMPRESA OPTATEC 0934773

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMPRESAS: 0934779

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA GRÁFICA 0934521

EMPRESA REIS 0934527

EMPRESA SCG 0934536

EMPRESA OPTATEC 0934776

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CERTIDÕES ANEXAS AO EVENTOS APONTADOS NO ITEM 16
DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  
DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA DOS MODELOS, ANEXAS ÀS
PROPOSTAS E RATIFICADAS A CONFORMIDADE PELA
UNIDADE REQUISITANTE EJE/TRE-AL

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0934978

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados

  NÃO OCORREU RECURSO
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do término do prazo do recorrente?

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0934980

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

EMPRESA GRÁFICA 0933584

EMPRESA REIS 0933589

EMPRESA SCG 0933582

EMPRESA OPTATEC 0934708

Resultado Fornecedor - 0934979

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/08/2021, 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
0934981 e o código CRC FF78D51D.
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PROCESSO : 0000836-80.2021.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 33/2021

 

Parecer nº 1017 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 33/2021, objetivando a
contratação de empresa(s) responsável(is) pela fabricação, confecção
e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da
Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal, conforme  termo de
referência (0879573), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0880435) e especificações descritas no Anexo Único
(0879574).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força da

Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI nº 0004888-
15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua obrigatoriedade em
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, temos que o ANEXO
XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
PREGÃO foi lançado no  evento SEI nº 0934981.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet - 0926096

DOU - 0926659

Portal - 0926672

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet - 0926096

DOU - 0926659

Portal - 0926672

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

04/08/2021 (Comprasnet)

05/08/2021 (DOU)

05/05/2021 (Portal)

Ata Pregão 33/2021 (0934978) -
19/08/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão 33/2021 (0934978)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação - 0934980

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM Termo Resultado por fornecedor -

0934979

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM Conforme contido na Informação

4307 - 0934981

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro - 0934981

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM

0933584

0933589

0933582
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0934708

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
0933661

0934750

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 0934518, 0934525, 0934534
e 0934773.

CADIN: 0934779

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4307 - 0934981

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 33/2021,
que visa a contratação de empresa(s) responsável(is) pela fabricação,
confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos
eventos da Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0934979), tendo como licitantes
vencedores:

Item 3: empresa - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS
CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ n° 11.114.463/0001-9, pelo
melhor lance no valor total por forncedor R$ 12.495,00 (doze mil
quatrocentos e noventa e cinco reais);

Item 4: empresa - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76,
pelo melhor lance no valor total por fornecedor R$ 12.920,00 (doze
mil novecentos e vinte reais);

Itens 2, 8 e 9: empresa - SCG BRINDES PRESENTES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 28.274.979/0001-05, pelo melhor lance no
valor total por fornecedor R$ 20.480,00 (vinte mil quatrocentos e
oitenta reais);

Item 7: empresa - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA,
CNPJ n° 41.106.192/0001-00, pelo melhor lance no valor total por
fornecedor R$ 6.210,00 (seis mil duzentos e dez reais).

Valor global da ata R$ 52.105,00 (cinquenta e dois mil
cento e cinco reais).

Registro, por oportuno que os itens 1, 5 e 6, foram
cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista a
inexistência de propostas.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
24/08/2021, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/08/2021, às 17:39, 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
0935324 e o código CRC 6AA173D3.
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 33/2021, objetivando a
contratação de empresa(s) responsável(is) pela fabricação, confecção
e impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da
Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal, conforme  Termo de
Referência (0879573), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (vide Despacho GSAD 0880435) e especificações
descritas no Anexo Único (0879574).

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº 1017/2021

(0935324), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente feito, realizado na modalidade PREGÃO, na
FORMA ELETRÔNICA, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto
nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,
entendendo não haver óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº
33/2021, conforme Resultado por Fornecedor (0934979), pelo valor
global da ata de R$ 52.105,00 (cinquenta e dois mil cento e
cinco reais), tendo como licitantes vencedores, a saber:

 
Item 3: empresa - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS

CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ n° 11.114.463/0001-9, pelo
melhor lance no valor total por forncedor R$ 12.495,00 (doze mil
quatrocentos e noventa e cinco reais);

Item 4: empresa - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76,
pelo melhor lance no valor total por fornecedor R$ 12.920,00 (doze
mil novecentos e vinte reais);

Itens 2, 8 e 9: empresa - SCG BRINDES PRESENTES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 28.274.979/0001-05, pelo melhor lance no
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valor total por fornecedor R$ 20.480,00 (vinte mil quatrocentos e
oitenta reais);

Item 7: empresa - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA,
CNPJ n° 41.106.192/0001-00, pelo melhor lance no valor total por
fornecedor R$ 6.210,00 (seis mil duzentos e dez reais).

 
Outrossim, quanto aos itens 1, 5 e 6, a AJ-DG registra que

houve o cancelamento por parte do Sr. Pregoeiro na Fase de
Julgamento, tendo em vista a inexistência de propostas.

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/08/2021, às 17:21, 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
0936327 e o código CRC FE759C1A.
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PROCESSO : 0000836-80.2021.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 33/2021.

 

Decisão nº 1869 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1017/2021 (0935324), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 33/2021, cujo
objeto é a contratação de empresa(s) responsável(is) pela fabricação,
confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos
eventos da Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal,
conforme Termo de Referência (0879573), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração por meio do Despacho
GSAD 0880435 e especificações descritas no Anexo Único
(0879574), adjudicado às seguintes empresas, de acordo com o
relatório Resultado por Fornecedor (0934979), e em conformidade
com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0934978) mais o
Termo de Adjudicação (0934980):

 
Item 3: empresa - GRAFICA EDITORA
FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F
& F, CNPJ n° 11.114.463/0001-9, pelo melhor
lance no valor total por fornecedor, de R$
12.495,00 (doze mil quatrocentos e
noventa e cinco reais);
Item 4: empresa - REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76, pelo
melhor lance no valor total por fornecedor,
de R$ 12.920,00 (doze mil novecentos e
vinte reais);
Itens 2, 8 e 9: empresa - SCG BRINDES
PRESENTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°
28.274.979/0001-05, pelo melhor lance no
valor total por fornecedor, de R$ 20.480,00
(vinte mil quatrocentos e oitenta reais);
Item 7: empresa - OPTATEC IMPRESSAO
DIGITAL LTDA, CNPJ n° 41.106.192/0001-00,
pelo melhor lance no valor total por
fornecedor, de R$ 6.210,00 (seis mil
duzentos e dez reais).

 

O valor global da ata totaliza R$ 52.105,00 (cinquenta
e dois mil cento e cinco reais), ressaltando-se o apontamento da
AJ-DG de que os itens 1, 5 e 6, foram cancelados pelo Pregoeiro na
fase de Julgamento, tendo em vista a inexistência de propostas.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação das empresas suso referidas.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
dapresente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/08/2021, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936807 e o código CRC 3A5E7AF7.
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31/08/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=967899&tipo=t 1/4

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2021

 
Às 16:58 horas do dia 31 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00000836-
80.2021, Pregão nº 00033/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Caneca Ecológica Quadrada produzida em Plástico Verde: Caneca Ecológica Quadrada
produzida em Plástico Verde (Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material reciclado na sua composição),
atóxico, resistente à microondas e máquina de lavar, capacidade de 400 ml (Anexo I). Impressão - frente em Silk
(colorido); Embalagem Personalizada: Caixa em papel kraft de gramatura 240gr; Dimensões: 8cm (altura) x 12cm
(largura) x 8 (cm profundidade).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.841,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Homologado 31/08/2021 16:58:24 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho: Kit Canudos reutilizáveis em Aço
Inox Reto + Curva com Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para bebidas frias ou quentes
(Acompanha: escovinha de aço + 1 canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru). (Anexo II). Descrição
Técnica: Tamanho dos Canudos: 1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro); 1 canudo curvado: 21,5cm (altura)
x 0,6mm (diâmetro); 1 escovinha limpadora em aço; 1 estojo de algodão em algodão cru, com formato aproximado de:
23cm (altura) x 6cm (largura); Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com gravação em laser em um lado e a
embalagem em algodão cru é personalizada em transfer digital; Personalização: • Canudos: Gravação laser (5x60mm)
em uma face • Embalagem Algodão Cru: Transfer Color (12cmx4cm) em uma face.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.835,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 6.490,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/08/2021
16:38:08 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SCG BRINDES, PRESENTES E
SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 28.274.979/0001-05, Melhor lance: R$

6.490,0000

Homologado 31/08/2021
16:58:25

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3
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Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Pasta A4 Pautada com caneta ecológica: Pasta A4 Pautada com caneta ecológica.(Anexo III).
Pasta A4. 600D. Bloco: 20 folhas pautadas; Dimensões: 240 x 325 x 15 mm; Personalizada em 4 cores. Embalagem:
Embaladas em saquinho plástico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.116,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F , pelo melhor lance de R$
12.499,7700 , com valor negociado a R$ 12.495,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/08/2021
16:38:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA
FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ/CPF: 11.114.463/0001-09,

Melhor lance: R$ 12.499,7700, Valor Negociado: R$ 12.495,0000

Homologado 31/08/2021
16:58:25

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 4
Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Lixeira de Carro em material Ecológico: Lixeira de Carro em material ecológico, produzida
em lona pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e impressão até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6
(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV). Cor: Azul bem escuro Impressão: Silk | Sublimação | Transfer Ítens de
Personalização: Frente Embalagem Personalizada: Envolvida em saco plástico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.932,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE , pelo melhor lance de R$
12.929,9800 , com valor negociado a R$ 12.920,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/08/2021
16:38:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS INDUSTRIA E COMERCIO
DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE, CNPJ/CPF: 12.533.412/0001-76, Melhor

lance: R$ 12.929,9800, Valor Negociado: R$ 12.920,0000

Homologado 31/08/2021
16:58:25

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 5
Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Copo Plástico Retrátil Ecológico: Copo de Plástico Retrátil Ecológico com 200ml de
capacidade, embalados em saquinhos plásticos. (Anexo V). Descrição Técnica Capacidade: 200ml Gravação: Tampografia
Cores: Verde, laranja, azul, amarelo e rosa.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.905,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Homologado 31/08/2021 16:58:25 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

 
Item: 6
Descrição: Confecção materiais propaganda
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Descrição Complementar: Base Mouse Pad Ecológico – Mouse Pad ecológico - confeccionado em cortiça, com
impressão em serigrafia em 4 cores. (modelos conforme o Anexo VI). Dimensões: 22x19x0,3cm Embalagem: Embaladas
em saquinho plástico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.700,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Homologado 31/08/2021 16:58:25 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

 
Item: 7
Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Boton Ecológico de MDF: Boton Ecológico de MDF. (Anexo VII). Descrição: Boton Ecológico
feito com MDF e personalizado com UV(Colorido); Tamanho: 4cm x 4cm (A e L); Sistema de presilha: tipo alfinete
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.216,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 6.210,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/08/2021
16:38:09 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OPTATEC IMPRESSAO

DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 41.106.192/0001-00, Melhor lance: R$ 6.210,0000

Homologado 31/08/2021
16:58:26

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 8
Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII).
Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de Gravação: Laser. Embalagem: Embaladas em
saquinho plástico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.732,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 5.499,0000 , com valor
negociado a R$ 5.495,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/08/2021
16:38:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SCG BRINDES, PRESENTES E
SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 28.274.979/0001-05, Melhor lance: R$ 5.499,0000,

Valor Negociado: R$ 5.495,0000

Homologado 31/08/2021
16:58:26

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 9
Descrição: Confecção materiais propaganda
Descrição Complementar: Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: Kit Caneta e Lapiseira produzidas em
bamboo com ponteira e clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). Descrição: Material: Bambu; Dimensão (Caneta e
Lapiseira): ø11 x 13,8 cm; Escrita: Cor azul; Lapiseira: 0.7; Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm);
Impressão: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.525,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 8.499,0000 , com valor
negociado a R$ 8.495,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/08/2021
16:38:47 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SCG BRINDES, PRESENTES E
SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 28.274.979/0001-05, Melhor lance: R$ 8.499,0000,

Valor Negociado: R$ 8.495,0000

Homologado 31/08/2021
16:58:26

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
À COFIN, para emissão das repectivas notas de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2021, 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
0938731 e o código CRC C09C16A1.

0000836-80.2021.6.02.8502 0938731v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0938731).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/08/2021, às 17:08, 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
0938745 e o código CRC 718C67EE.

0000836-80.2021.6.02.8502 0938745v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

- NE 312-2021. RO 602.
- NE 314-2021. RO 604.
- NE 319-2021. RO 611.
- NE 320-2021. RO 613.

Observação:

1. Juntar notas de empenho após assinatura;
2. Mantemos o valor residual da reserva de crédito (após as

notas de empenho acima) tendo em vista que há itens que não foram  ainda
adquiridos (vide doc. 0936807: "...os itens 1, 5 e 6, foram cancelados pelo
Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista a inexistência de
propostas."...).

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/09/2021, às 13:42, 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
0938847 e o código CRC 0164FC59.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.274.979/0001-05 DUNS®: 918506964
Razão Social: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA.
Nome Fantasia: SCG BRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/10/2021
FGTS 10/09/2021
Trabalhista Validade: 16/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/08/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 26/09/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 01/09/2021 15:32 de
CPF: 889.465.684-53      Nome: ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 41.106.192/0001-00

Razão
Social:

OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Endereço: Q CND 5 LT 17 LJ 04 / TAG. NORTE / BRASILIA / DF / 72120-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a  empresa  acima  identificada  encontra-se  em  situação  regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/08/2021 a 19/09/2021

Certificação Número: 2021082102512066867940

Informação obtida em 01/09/2021 18:00:09

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

1 of 1 01/09/2021 18:00
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01/09/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6613904 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 01/09/2021 18:15:20
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6613904
   Data prevista de publicação: 02/09/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13801622 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 30-2021 - Duas
empresas.rtf

cdb7a20174058140
5ce05e708b298266 6,00 R$

198,24

13801623 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 33-2021 -
Quatro empresas.rtf

a012cbfbfdc11323
fa4819dbe19b1cb2 7,00 R$

231,28

TOTAL DO OFICIO 13,00 R$
429,52
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0938847),

registro minha assinatura nos empenhos 2021NE312, 2021NE314,
2021NE319 e 2021NE320, remetendo para igual procedimento  e
posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/09/2021, às 13:57, 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
0939945 e o código CRC 6EC9C6B1.

0000836-80.2021.6.02.8502 0939945v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021090200155

155

Nº 167, quinta-feira, 2 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000028-56.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 19/2021. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 13/2021. Validade: de 02/09/2021 a 02/09/2022. Beneficiários: U. L.
FERNANDEZ IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ n.º 14.869.791/0001-03 (Itens 02, 03, 04,
12 e 13).

. Item Objeto Unid Quant. V. Unt. (R$) TOTAL (R$)

. 02 Caneta esferográfica unid 2.000 0,80 1.600,00

. 03 Caneta esferográfica unid 1.500 0,80 1.200,00

. 04 Caneta esferográfica unid 300 0,80 240,00

. 12 Pincel atômico unid 100 1,23 123,00

. 13 Estilete unid 140 1,45 203,00

. T OT A L 3.366,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000028-56.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 20/2021. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 13/2021. Validade: de 02/09/2021 a 02/09/2022. Beneficiários: RICHARD
S MIRANDA - CNPJ n.º 07.650.136/0001-96 (Itens 05, 06, 08,10,11 e 26)

. Item Objeto Unid Quant. V. Unt. (R$) TOTAL (R$)

. 05 Caneta marca- texto unid 400 0,99 396,00

. 06 Clipe para papel unid 150 2,45 367,5

. 08 Clipe para papel unid 100 2,65 265,00

. 10 Pincel atômico unid 150 1,21 181,50

. 11 Pincel atômico unid 140 1,21 169,40

. 26 Bloco de papel tipo post-it unid 200 3,41 682,00

. T OT A L 2.061,4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000836-80.2021.6.02.8502; O Presidente do
TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 26/08/2021, o resultado
do Pregão Eletrônico nº 33/2021, que tem por objeto a contratação de empresa(s)
responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme Termo de
Referência, adjudicado às empresas: GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E
ETIQUETAS F & F, CNPJ n° 11.114.463/0001-09 (Item 3), no valor de R$ 12.495,00; REIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76
(Item 4), no valor de R$ 12.920,00; SCG BRINDES PRESENTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°
28.274.979/0001-05 (Itens 2, 8 e 9), no valor de R$ 20.480,00 e, OPTATEC IMPRES S ÃO
DIGITAL LTDA, CNPJ n° 41.106.192/0001-00 (Item 7), no valor de R$ 6.210,00. Valor global:
R$ 52.105,00, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 1º de setembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0002468-95.2021.6.02.8000; O Presidente do
TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 26/08/2021, o resultado
do Pregão Eletrônico nº 30/2021, que tem por objeto a aquisição de material de
manutenção predial, conforme especificações e condições constantes nos ANEXO I e I-A do
edital, com vistas a atender à demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Termo de Referência, adjudicado às empresas: REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ
n° 05.780.938/0001-95 (Itens 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10), no valor de R$ 15.179,90 e STANTE
COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ n° 21.598.624/0001-22 (Itens 4 e 9), no valor de
R$ 7.009,00. Valor global: R$ 22.188,90, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 1º de setembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 10/2021, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa Vale do Ribeira Internet Ltda ME. Objeto: Prestação de
serviços de acesso à internet. Valor do contrato: R$ 319.968,00 (trezentos e dezenove mil
e novecentos e sessenta e oito reais). VIGÊNCIA: De acordo com a tabela de vigências,
constante no item 9.2 do Contrato, a vigência será de: a) 12 (doze) meses a partir de
02/09/2021, para os itens 3, 4, 7 e 10; b) 12 (doze) meses a partir do dia 17/01/2022, para
os itens 2 e 8; e c) 12 (doze) meses a partir de 26/01/2022, para os itens 6 e 11, da
referida tabela. Data de assinatura: 02/09/2021. Signatários: Francisco Valentim Maia,
representante do TRE/AP, e Rogério Claudionor Mendes, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2020/2016 TRE-AM Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 27/2016,
de locação de imóvel para abrigar o cartório eleitoral da 50ª ZE, no município de Juruá/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR (A): ELDO PEREIRA
DA SILVA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, e na Lei 8.245/91.
Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula
Quarta (Do Preço), e da Cláusula Quinta (do Reajuste). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de
vigência é de 06 (seis) meses, ou seja, de 30/09/2021 a 29/03/2022. DO PREÇO: o valor
mensal é de R$ 2.551,47 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete
centavos. DO REAJUSTE: Será admitido o reajuste do preço do aluguel da presente locação
com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou outros que venham a substituí-los, divulgados
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, desde que seja observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, contado da data da assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, ou data do
último reajuste, para os subsequentes. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O reajuste de que trata o
caput desta cláusula ocorrerá de ofício, por parte do LOCATÁRIO e deverá ser aprovado pelo
LOCADOR. Data da Assinatura: 27/08/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WEL L I N GT O N
JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, e o Sr. ELDO PEREIRA DE ARAÚJO, pelo(a) Locador(a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 15.155/2020. Espécie: Contrato n.º 16/2021. Partes:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa ALBERTO ANTÔNIO ALVES DE
OLIVEIRA GRANATO. Objeto: é a contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de Audiodescrição (AD) em manifestações públicas realizadas, promovidas
ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará-TRE-CE, nas modalidades ao vivo
presencial (executado no local do evento), ao vivo não presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, conforme especificações do
Edital do P. E. 17/2021 e seus anexos. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº
17/2021, na Lei n.º10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações; e no PAD nº 15.155/2020. Assinam: Cyntia Monteiro Dantas Toscano,
Diretora-Geral do TRE-CE, em exercício, e pela contratada, Alberto Antônio Alves de
Oliveira Granato. Data: 25/08/2021.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 20º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com a
empresa REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: Repactuar o Contrato de
prestação de serviços n.º 324/2018 motivado por solicitação da empresa, em razão do
registro dos Termos Aditivos das Convenções Coletivas de Trabalho das categorias
pertinentes, registrados sob os números CE000173/2021, CE000262/2021,
CE000359/2021, CE000084/2021 e CE000257/2021; Repactuar os valores das horas extras;
Repactuar os valores das diárias. O valor atualizado do contrato compreende doravante
o montante de R$ 2.533.714,91 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos
e catorze reais e noventa e um centavos), conforme tabela constante nesse Termo. A
vigência deste apostilamento retroage a 1º de janeiro de 2021.Fundamento: consoante o
art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e o art. 12 do Decreto n.º 9.507/2018, c/c Cláusula 5.3
do Contrato n.º 324/2018 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º
9.399/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA:
30/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: SEI 21.0.000002293-1. Contrato TRE/GO nº 35/2021. Objeto: serviços
contínuos de telefonia fixa comutada, STFC. Contratada: ORBITEL TELECOMUN I C AÇÕ ES
E INFORMÁTICA EIRELI. Valor Global anual: R$ 253.374,16. Fundamento Legal: Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: meses, a partir de 06/09/2021. PT:
02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2021NE000314, emitido em
06/08/2021. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo
Contratante. Adalto Cesar Rodrigues Silva, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - UASG 70005

Nº Processo: 0006458-98.2021.6. Objeto: Aquisição das seguintes options para
segurança de banco de dados Oracle, incluindo os respectivos serviços de atualização
e suporte: Oracle Advanced Security - Processor Perpetual; Oracle Data Masking and
Subsetting Pack - Processor Perpetual; Oracle Audit Vault and Database.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 02/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n
Areinha, - São Luis/MA ou https://www.gov.br/compras/edital/70005-5-00030-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 16/09/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.
Informações Gerais: O edital também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-
ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/09/2021) 70005-00001-2021NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL - SEI Nº 03800.2021-1. O TRE/MT e a Locadora: Maria
do Socorro Amâncio Brasileiro Valladares - CPF Nº ***.999.***-20, decidem rescindir
amigavelmente o CT Nº 15/2018, de locação de imóvel para funcionamento do cartório
da 3ª Zona Eleitoral, no município de Rosário Oeste-MT, a partir do dia 21/08/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: pelo
Locatário - TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral do TRE-MT; e, pela
Locadora, a própria.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2015 - SEI nº 01842.2021-1.
CONTRATADA: Norte Sul Limpeza e Conservação Ltda - CNPJ: 07.116.584/0001-04.
Objeto: prorrogar o Contrato nº 44/2015 por 60 (sessenta) dias, para o período de
02/09/2021 a 1º/11/2021, de forma excepcional, nas mesmas condições pactuadas.
Fundamento Legal: art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Signatários: pelo TRE-MT,
Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral do TRE-MT; e, pela Contratada, Cleber
Vicente da Silva.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo Adm. n.º 0003815-87.2021.6.12.8000. CONVÊNIO nº 08/2021 - TRE/MS,.
CONVENENTE: TRE/MS, CNPJ: 03.883.929/0001-02. CONVENIADA: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04. OBJETO: Concessão de empréstimos e financiamentos
mediante consignação em folha de pagamento aos servidores ativos, aposentados e
pensionistas do TRE/MS. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, em observância às
exigências previstas na Lei n.º 8.112/90, no Decreto Federal n.º 8.690, de 11.3.2016, nas
Resoluções TRE/MS nº 576/2016 e nº 731/2021, e da Portaria Presidência Nº 98/2018
TRE/PRE/ASJES. VIGÊNCIA: 60 meses contados a partir desta publicação. SIGNATÁRIOS: Des.
JULIZAR BARBOSA TRINDADE, pelo Convenente e TATIANA DE SOUSA MATOS, pela
Conveniada.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 14:29
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 312

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

01/09/2021 Ordinário 0000836-80.2021.6.02 - 12.495,00

11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQU

2021NECT  Pasta A4 Pautada com caneta ecológica:  Pasta A4. 600D. Bloco: 20 folhas pautadas. Dimensões: 240 x
325 x 15 mm. Personalizada em 4 cores. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico. Decisão 1869-2021
presidência do TRE-AL. Condições, sanções, especificações, tudo, de acordo com o edital, proposta e demais
documentos do respectivo processo. Pregão 33/2021 do TRE-AL.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

RUA 3 CHACARA 29 LOTE 18 LOJA  01 SETOR HABITACIONAL

CEP

72005-632

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 14:29:03
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 312/2021 (0940081)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 413



Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 14:29
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.495,00

Total da Lista

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

001 12.495,00Pasta A4 Pautada com caneta ecológica: Pasta A4 Pautada com caneta
ecológica.(Anexo III) Pasta A4. 600D. Bloco: 20 folhas pautadas;
Dimensões: 240 x 325 x 15 mm; Personalizada em 4 cores. Embalagem:
Embaladas em saquinho plástico. Marca própria.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2021 Inclusão 500,00000 24,9900 12.495,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

02/09/2021 14:29:03

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

02/09/2021 13:54:05

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 14:29:03
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 312/2021 (0940081)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 414



Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 14:30
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 314

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

01/09/2021 Ordinário 0000836-80.2021.6.02 - 12.920,00

12.533.412/0001-76 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCI

2021NECT  LIXEIRAS DE CARRO EM MATERIAL ECOLÓGICO.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

OTAVIO DE ALMEIDA RODRI 234       A BELA VISTA

CEP

33205-518

Município

VESPASIANO MG

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 14:29:49
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 314/2021 (0940085)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 415



Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 14:30
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.920,00

Total da Lista

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

001 12.920,00LIXEIRAS DE CARRO EM MATERIAL ECOLÓGICO. MARCA
PRÓPRIA.
Decisão 1869-2021 presidência do TRE-AL. Condições, sanções,
especificações, tudo, de acordo com o edital, proposta e demais
documentos do respectivo processo. Pregão 33/2021 do TRE-AL.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2021 Inclusão 1.000,00000 12,9200 12.920,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

02/09/2021 14:29:49

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

02/09/2021 13:54:30

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 14:29:49
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 314/2021 (0940085)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 416



Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 15:19
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 319

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

01/09/2021 Ordinário 0000836-80.2021.6.02 - 20.480,00

28.274.979/0001-05 SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA.

2021NECT MATERIAIS DIVERSOS: CANUDOS INOX, CHAVEIROS EXECUTIVOS E KITS CANETA E LAPISEIRA
ECOLÓGICOS. (VIDE ESPECIFICAÇÕES).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DONA ANA NERI 1124 SALA  04 CAMBUCI

CEP

01522-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 15:19:26
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 15:19
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.480,00

Total da Lista

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

001 6.490,00Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho.
Decisão 1869-2021 presidência do TRE-AL. Condições, sanções,
especificações, tudo, de acordo com o edital, proposta e demais
documentos do respectivo processo. Pregão 33/2021 do TRE-AL.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2021 Inclusão 500,00000 12,9800 6.490,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 5.495,00Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal.
Decisão 1869-2021 presidência do TRE-AL. Condições, sanções,
especificações, tudo, de acordo com o edital, proposta e demais
documentos do respectivo processo. Pregão 33/2021 do TRE-AL.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2021 Inclusão 500,00000 10,9900 5.495,00

Seq. Descrição Valor do Item

003 8.495,00Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas.
Decisão 1869-2021 presidência do TRE-AL. Condições, sanções,
especificações, tudo, de acordo com o edital, proposta e demais
documentos do respectivo processo. Pregão 33/2021 do TRE-AL.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2021 Inclusão 500,00000 16,9900 8.495,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

02/09/2021 15:19:25

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

02/09/2021 13:54:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 15:19:26
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 319/2021 (0940096)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 418



Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 14:31
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 320

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

01/09/2021 Ordinário 0000836-80.2021.6.02 - 6.210,00

41.106.192/0001-00 OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA

2021NECT  BOTTONS ECOLÓGICOS EM MDF.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

CND 5 LOTE 17 LOJA  04 TAGUATINGA NORTE (T

CEP

72120-055

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

61 32979913

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 14:31:06
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/09/2021 14:31
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.210,00

Total da Lista

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

001 6.210,00BOTTOM ECOLÓGICO EM MDF. MARCA PRÓPRIA.
Decisão 1869-2021 presidência do TRE-AL. Condições, sanções,
especificações, tudo, de acordo com o edital, proposta e demais
documentos do respectivo processo. Pregão 33/2021 do TRE-AL.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/09/2021 Inclusão 1.000,00000 6,2100 6.210,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

02/09/2021 14:31:06

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

02/09/2021 13:55:30

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

02/09/2021 14:31:06
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
À SEALMOX, para remessa das notas de empenho

aos respectivos fornecedores e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2021, às 15:26, 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
0940104 e o código CRC 15B24014.

0000836-80.2021.6.02.8502 0940104v1
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02/09/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 1/1

Número 33/2021
SEI 0000836-80.2021.6.02.8000

Data: 19/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de
diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 112.806,17

Resultado: empresas que venceram a licitação: 1. GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS
CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ n° 11.114.463/0001-09 (Item 3), pelo valor de R$
12.495,00;  2. REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, CNPJ
n° 12.533.412/0001-76 (Item 4), pelo valor de R$ 12.920,00; 3.SCG BRINDES PRESENTES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°28.274.979/0001-05 (Itens 2, 8 e 9), pelo valor de R$ 20.480,00
e, 4.OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ n° 41.106.192/0001-00 (Item 7), pelo valor de
R$ 6.210,00. Valor global: R$ 52.105,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Modelos dos Brindes
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_332021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2021&jornal=530&pagina=199
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_332021_modelosdosbrindes.pdf
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_332021.pdf


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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 02/09/2021, às 17:10, 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
0940276 e o código CRC 2F70CEDB.

0000836-80.2021.6.02.8502 0940276v1

Despacho SLC 0940276         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 423



E-mail - 0940871

Data de Envio: 
  03/09/2021 12:21:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    grafica@fefgrafica.com.br

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 312/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-
feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Anexos:
    Nota_0940081_NE_070011_2021NE000312_v002_11114463000109_20210902142914.pdf
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E-mail - 0940874

Data de Envio: 
  03/09/2021 12:23:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@reisindustria.com.br

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 314/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-
feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Anexos:
    Nota_0940085_NE_070011_2021NE000314_v002_12533412000176_20210902143019.pdf
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E-mail - 0940882

Data de Envio: 
  03/09/2021 12:26:10

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@consultoriascg.com.br

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 319/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-
feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Anexos:
    Nota_0940096_NE_070011_2021NE000319_v002_28274979000105_20210902151935.pdf
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E-mail - 0940889

Data de Envio: 
  03/09/2021 12:29:41

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    optatecimpressoes@gmail.com

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 320/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-
feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Anexos:
    Nota_0940098_NE_070011_2021NE000320_v002_41106192000100_20210902143118.pdf
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De: CONTATO REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
Para: "Antonio L. Cavalcante" <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Data: 08/09/2021 02:38 PM

Assunto: [almoxarifado] RES: ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 314/2021 PROC SEI Nº 0000836-
80.2021.6.02.8502

Prezados, bom dia.
 
Acuso o recebimento na data de hoje.
Segue em anexo o protó�po virtual para confirmação do modelo e aprovação.
 
Aguardo retorno para iniciarmos a produção.
 
Atenciosamente,

 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO [mailto:almoxarifado@tre-al.jus.br] 
Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 12:24
Para: contato@reisindustria.com.br
Assunto: ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 314/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502
 
 
 
Prezado fornecedor,
 
 
1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emi�da em favor dessa Empresa.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.
 
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às
caracterís�cas e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.)
apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do
material.
 
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (an�ga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este
TRE, sempre que necessário.
 
Atenciosamente.
 
 

Anexados:
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Arquivo: PE 033 2021 - Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE AL - AMOSTRA.pdf

Tamanho:
533k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: OFÍCIO EM RELAÇÃO A ENTREGA
DO MATERIAL.pdf

Tamanho:
270k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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Gentileza conferir Layout (logomarca, telefones, ortografia etc).
Poderá haver variações nas tonalidades por se tratar de tintas, materiais e processos diferentes.
Importante

Imagens meramente ilustrativas.
Confirmar antes de autorizar produção.
Não nos responsabilizamos pelos dados fornecidos, nem reclamações posteriores.

PE 033/2021 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - 
TRE/AL

Item 04
Lixeira de Carro em material ecológico, produzida em lona
pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e impressão
até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6
(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV).
Cor: Azul bem escuro Impressão: Silk | Sublimação | 
Transfer Ítens de Personalização: Frente Embalagem 
Personalizada: Envolvida em saco plástico.
Quantidade:

Prazo de saída:

Reis Indústria
Promocionais

Liberação de produção:

Liberação de expedição:

Volume:                                Peso:

Medida:                            Q. pacote:

Item 04
Lixeira para carro personalizada
Produzida em lona pet reciclada
Tamanho: 32cm x 19cm

3
2
cm

19cm

26cm

Escola Judiciária Eleitoral

A SA AGOL
EJE
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Gentileza conferir Layout (logomarca, telefones, ortografia etc).
Poderá haver variações nas tonalidades por se tratar de tintas, materiais e processos diferentes.
Importante

Imagens meramente ilustrativas.
Confirmar antes de autorizar produção.
Não nos responsabilizamos pelos dados fornecidos, nem reclamações posteriores.

PE 033/2021 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - 
TRE/AL

Item 04
Lixeira de Carro em material ecológico, produzida em lona
pet reciclada 160g/m, nas dimensões 320x190 e impressão
até 4x0 cores. Formato de personalização padrão A6
(máximo de 15cm de largura). (Anexo IV).
Cor: Azul bem escuro Impressão: Silk | Sublimação | 
Transfer Ítens de Personalização: Frente Embalagem 
Personalizada: Envolvida em saco plástico.
Quantidade:

Prazo de saída:

Reis Indústria
Promocionais

Liberação de produção:

Liberação de expedição:

Volume:                                Peso:

Medida:                            Q. pacote:

Item 04
Lixeira para carro personalizada
Produzida em lona pet reciclada
Tamanho: 32cm x 19cm

3
2
cm

19cm

26cm

Escola Judiciária Eleitoral

A SA AGOL
EJE
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Ao,  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 

  A empresa REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - ME, 

cadastrada sob o CNPJ 12.533.412/0001-76, vem, por intermédio desse ofício, informar que: 

O prazo referente a entrega da NOTA DE EMPENHO Nº 314/2021, PROC SEI Nº 

0000836-80.2021.6.02.8502 do PE 033/2021 é contado a partir da aprovação do protótipo 

virtual, tendo em vista que após o envio protótipo (seja ele com ou sem a arte), há um período 

de tempo onde acontece as tratativas referentes as solicitações de alterações, quando for o caso, 

ou o retorno do solicitante com a aprovação. A contagem do prazo é iniciada após a aprovação 

para que não haja prejuízos em relação ao prazo editalíssimo de execução. 

É importante ressaltar que para a produção de todos os itens há o tempo de aquisição da 

matéria prima, confecção do material, conferência, embalagem e ainda o prazo de transporte 

solicitado pela transportadora. Por isso, se torna totalmente inviável perdermos vários dias do 

prazo disposto em edital por falta de retorno em relação a aprovação do item.  

Em caso de urgência por parte do órgão, recomendamos que o representante responsável 

pela tratativa dê todos os retornos necessários de maneira célere. Dessa forma, não haverá 

prejuízo para nenhuma das partes.   

Sendo assim, contamos com a colaboração e compreensão do órgão e nos colocamos à 

disposição sempre que necessário. 

 

 

    

 

Vespasiano, 08 de setembro de 2021. 
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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 setembro de 2021.
À EJE,
Para conhecimento do email e seus anexos

recebidos da empresa fornecedora. anexos

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 08/09/2021, às 17:26, 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
0942446 e o código CRC CF94AD46.

0000836-80.2021.6.02.8502 0942446v1
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De: FeF Gráfica <grafica@fefgrafica.com.br>
Para: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
Data: 06/09/2021 09:43 AM
Assunto: [almoxarifado] ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 312/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502

Bom dia!

 

Confirmo o recebimento do empenho, favor enviar os dados da área responsável pela solicitação, solicito os arquivos
para a impressão do material desta nota de empenho.

Solicito que o prazo de entrega seja contado a partir do contato com o responsável pela solicitação, após a entrega
dos arquivos e aprovação para a impressão.

 

Fáusio

Em sex., 3 de set. de 2021 às 12:21, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu:
 
 
Prezado fornecedor,
 
 
1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.
 
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às
características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.)
apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.
 
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro:
Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de
atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE, sempre
que necessário.
 
Atenciosamente.
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De: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
Para: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
Data: 03/09/2021 12:40 PM
Assunto: [almoxarifado] RES: ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 319/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502

Boa Tarde , 

Acuso o recebimento . 

Favor me enviar a Arte a ser gravada , para que possamos montar o layout
Virtual e enviar para Aprovação . 

Departamento Comercial 
 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci 
CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO [mailto:almoxarifado@tre-al.jus.br] 
Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 12:26
Para: comercial@consultoriascg.com.br
Assunto: ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 319/2021 PROC SEI Nº
0000836-80.2021.6.02.8502

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota
fiscal, quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e
registrado na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, em
conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g,
etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos
telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000,
Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h
e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

E-mail SCG Brindes de 03/09/2021 (0943358)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 435

javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DJBNXSO1NTKKY3%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dalmoxarifado%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DJBNXSO1NTKKY3%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dcomercial%2540consultoriascg.com.br','Compose',800,600,'yes');


De: Optatec Impressão Digital <optatecimpressoes@gmail.com>
Para: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
Data: 03/09/2021 12:39 PM
Assunto: [almoxarifado] ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 320/2021 PROC SEI Nº 0000836-80.2021.6.02.8502

Boa tarde,

Acuso o recebimento da nota de empenho, precisamos da arte para colocar o material em produção.

Aguardo um breve retorno,

Att,

Arthur Henrique Almeida Viana
Optatec Impressão Digital
CNPJ: 41.106.192/0001-00
61 - 3297-9913

Em sex., 3 de set. de 2021 às 12:29, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu:
 
 
Prezado fornecedor,
 
 
1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.
 
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às
características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.)
apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.
 
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro:
Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de
atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE, sempre
que necessário.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.

Caros colegas da EJE do TRE/AL,

 

Em complemento ao Despacho SEALMOX 0942446 do colega Antônio Carlos, levo a
atenção dessa nobre Escola Judiciária as mensagens eletrônicas dos outros três
fornecedores que solicitam o envio da arte competente pela sua unidade:

 

E-mail FeF Gráfica de 06/09/2021 (0943343);
E-mail SCG Brindes de 03/09/2021 (0943358);
E-mail Optatec de 03/09/2021 (0943364).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 09/09/2021, às 18:18, 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
0943368 e o código CRC 25921B0B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
Em atenção ao Despacho 0943368, noticio que

enviei nesta data as artes gráficas dos itens abaixo para as
respectivas empresas:

a) Boton Ecológico de MDF - OPTATEC
IMPRESSAO DIGITAL LTDA
b) Canudo de Inox Reto + Curva com
Escovinha e Saquinho - SCG BRINDES,
PRESENTES E SERVICOS LTDA
c) Pasta A4 Pautada com caneta ecológica -
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS
CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

Por oportuno, anexei cópias dos e-mails
encaminhados no evento 0944105.

 
Yuri Anísio Gonçalves

Secretário da EJE

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 10/09/2021, às 16:47, 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
0944104 e o código CRC 81BA5EF7.
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: optatecimpressoes@gmail.com
Data: 10/09/2021 04:22 PM
Assunto: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF

Prezado fornecedor,
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA

1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Boton Ecológico de MDF, em formato de arquivo Corel Draw.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: BOTTOM
ECOLÓGICO.cdr

Tamanho:
1248k

Tipo de Conteúdo:
application/octet-stream

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=O1Q6EWK03H...
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: grafica@fefgrafica.com.br
Data: 10/09/2021 04:28 PM
Assunto: Arte gráfica - Pasta A4 Pautada com caneta ecológica

Prezado fornecedor,
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F
1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Pasta A4 Pautada com caneta ecológica em formato de arquivo Corel
Draw.
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: PASTA
A4.cdr

Tamanho:
3106k

Tipo de Conteúdo: application/octet-
stream
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: comercial@consultoriascg.com.br
Data: 10/09/2021 04:31 PM
Assunto: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

Prezado fornecedor,
SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA

1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho, em formato de
arquivo Corel Draw.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: CANUDOS EM
INOX.cdr

Tamanho:
2671k

Tipo de Conteúdo:
application/octet-stream

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=O1Q6EWK03H...
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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 setembro de 2021.
Em atenção ao Despacho 0943368, noticio que,

nesta data, enviei o e-mail anexo (0945029) em resposta à
mensagem da empresa Reis Indústria (0942428) acerca do
item Lixeira para carro em material ecológico.

 
Yuri Anísio Gonçalves

Secretário da EJE

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 13/09/2021, às 18:31, 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
0945027 e o código CRC 866D5895.

0000836-80.2021.6.02.8502 0945027v1
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: contato@reisindustria.com.br
Data: 13/09/2021 06:22 PM
Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

Prezado Fornecedor,

Em resposta ao e-mail que encaminhou a amostra virtual, informamos que, nos termos do projeto gráfico anexo, a
logotipo da Escola Judiciária deve ter 7,3cm de altura por 6,5cm de largura.

Salientamos, por oportuno, que a aprovação prevista no item 4.1. do Anexo I do Edital PE nº 33/2021, abaixo
transcrito, depende do envio de amostra física à unidade fiscalizadora.

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(s) Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a confecção e entrega
dos itens.

Atenciosamente,

Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
Tribunal Regional de Alagoas

Anexados:

Arquivo: LIXEIRA DE
CARRO.cdr

Tamanho:
1233k

Tipo de Conteúdo:
application/octet-stream

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A0QJIT40AFB...

1 of 1 13/09/2021 18:25
E-mail Respota REIS Indústria (0945029)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 443

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A0QJIT40AFBOD&View=Attachment&Number=30&FolderID=9&Part=2&Filename=LIXEIRA%20DE%20CARRO.cdr
https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A0QJIT40AFBOD&View=Attachment&Number=30&FolderID=9&Part=2&Filename=LIXEIRA%20DE%20CARRO.cdr
https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A0QJIT40AFBOD&View=Attachment&Number=30&FolderID=9&Part=2&Filename=LIXEIRA%20DE%20CARRO.cdr
https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A0QJIT40AFBOD&View=Attachment&Number=30&FolderID=9&Part=2&Filename=LIXEIRA%20DE%20CARRO.cdr


23/09/2021 16:19 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=FP0UT6XIBCT16&View=Message&Print=Yes&Number=2192&FolderID=10

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=FP0UT6XIBCT16&View=Message&Print=Yes&Number=2192&FolderID=10 1/3

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: "CONTATO - REIS INDÚSTRIA" <contato@reisindustria.com.br>
CCO: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 23/09/2021 04:18 PM
Assunto: Re: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

 
BOA TARDE,
 
A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 33/2021, AS MEDIDAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS,
MAS GOSTARIA DE SABER DA POSSIBILIDADE DE MELHORAR O LOGO DA EJE, TORNANDO-O MAIS LEGIVEL E COM CORES MAIS VIVAS.
 
AGRADEÇO A ATENÇÃO
 
 
LUCAS C GOMES
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Cc: <eje@tre-al.jus.br>
 Date: Fri, 17 Sep 2021 08:19:30 -0300

 Subject: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
  

Bom dia!

A amostra foi enviada. Segue o código: QB327749833BR.
Gen�leza nos informar quando for recebido.
 
Atenciosamente,

 

E-mail AMOSTRA LIXEIRA VEICULAR - REIS (0949056)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 444
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De: Yuri Anísio Gonçalves [mailto:yurigoncalves@tre-al.jus.br]
 Enviada em: quarta-feira, 15 de setembro de 2021 15:23

 Para: CONTATO - REIS INDÚSTRIA
 Cc: eje@tre-al.jus.br

 Assunto: Re: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
Boa tarde,
 
Informo que a amostra poderá ser enviada para a Escola Judiciária Eleitoral (unidade fiscalizadora), na sede do TRE-AL, sito na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol,
Maceió/AL,CEP 57051-090.
 
O telefone direto para contato é o 82 9311-1320, tratar com Lucas.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: 'Yuri Anísio Gonçalves' <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 15 Sep 2021 15:02:43 -0300
 Subject: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

  
Boa tarde,
 
Informo que a amostra está pronta. Estamos aguardando apenas a informação sobre endereço para entrega da mesma e telefone de contato.
 
Atenciosamente,

 
De: CONTATO - REIS INDÚSTRIA [mailto:contato@reisindustria.com.br]

 Enviada em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 15:36
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Para: 'Yuri Anísio Gonçalves'
Assunto: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
Gen�leza informar o endereço completo para o envio da amostra e um número de telefone para contato.
 
Atenciosamente,

 
De: Yuri Anísio Gonçalves [mailto:yurigoncalves@tre-al.jus.br]

 Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 18:23
 Para: contato@reisindustria.com.br

 Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
Prezado Fornecedor,
 
Em resposta ao e-mail que encaminhou a amostra virtual, informamos que, nos termos do projeto gráfico anexo, a logotipo da Escola Judiciária deve ter 7,3cm de altura
por 6,5cm de largura.
 
Salientamos, por oportuno, que a aprovação prevista no item 4.1. do Anexo I do Edital PE nº 33/2021, abaixo transcrito, depende do envio de amostra física à unidade
fiscalizadora.
 
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(s) Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a confecção e entrega
dos itens.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
Tribunal Regional de Alagoas
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Data: 07/10/2021 04:03 PM
Assunto: Re: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

 
BOA TARDE,
 
RECEBEMOS A AMOSTRA COM A ARTE UM POUCO MAIOR, FICOU MUITO BOA, SE NÃO FOR ALTERAR VALORES, FICA APROVADA A AMOSTRA COM A ARTE MAIOR.
 
QUALQUER PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.
 
AGRADEÇO A ATENÇÃO E AUTORIZO A CONFECÇÃO DO MATERIAL NAS CONDIÇÕES ACIMA PONTUADAS (DESDE QUE SEM ALTERAÇÃO DE VALOR).
 
ATT
 
LUCAS C GOMES
 
 
 
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 To: "CONTATO - REIS INDÚSTRIA" <contato@reisindustria.com.br>

 Date: Tue, 28 Sep 2021 14:39:32 -0300
 Subject: Re: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

  
Boa tarde
 
Obrigado pela atenção
 
 
Lucas c gomes
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: "'Lucas Cavalcanti Gomes'" <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 28 Sep 2021 10:09:50 -0300
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Subject: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
Bom dia, Lucas!
 
A amostra foi enviada.
Segue o código de rastreio: QB327754382BR.
 
Atenciosamente,

 
De: Lucas Cavalcan� Gomes [mailto:lucasgomes@tre-al.jus.br]

 Enviada em: quinta-feira, 23 de setembro de 2021 16:42
 Para: CONTATO - REIS INDÚSTRIA

 Assunto: Re: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
Prezados,
 
Aumentar um pouco a arte não terá problema, desde que não haja nenhuma alteração de valor, aguardo nova amostra física.
 
 
Obrigado pela atenção.
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
 
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: "'Lucas Cavalcanti Gomes'" <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 23 Sep 2021 16:27:51 -0300
 Subject: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

  
Lucas, boa tarde!
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Precisaremos aumentar a arte para realizar essa alteração?
Podemos fazer essa alteração e te enviar foto para conferência? Ou você precisa de outra amostra �sica?
 
Atenciosamente,

 
De: Lucas Cavalcan� Gomes [mailto:lucasgomes@tre-al.jus.br]

 Enviada em: quinta-feira, 23 de setembro de 2021 15:58
 Para: CONTATO - REIS INDÚSTRIA

 Assunto: Re: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
BOM DIA, AMOSTRA RECEBIDA E ANALIDADA COM BASE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PE 33/2021, AS MEDIDAS ATENDEM AS  EXIGÊNCIAS
EDITALICIAS, MAS GOSTARIA DE SABER SE AS CORES DO LOGO DO TRE PODEM FICAR MAIS BEM DEFINIDAS (MAIS LEGIVEL), COM CORES MAIS VIVAS.
 
ATT.
 
LUCAS C GOMES
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Cc: <eje@tre-al.jus.br>
 Date: Fri, 17 Sep 2021 08:19:30 -0300

 Subject: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
  

Bom dia!
 
A amostra foi enviada. Segue o código: QB327749833BR.
Gen�leza nos informar quando for recebido.
 
Atenciosamente,
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De: Yuri Anísio Gonçalves [mailto:yurigoncalves@tre-al.jus.br]

 Enviada em: quarta-feira, 15 de setembro de 2021 15:23
 Para: CONTATO - REIS INDÚSTRIA

 Cc: eje@tre-al.jus.br
 Assunto: Re: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

 
Boa tarde,
 
Informo que a amostra poderá ser enviada para a Escola Judiciária Eleitoral (unidade fiscalizadora), na sede do TRE-AL, sito na Avenida Aristeu de Andrade nº 377,
Farol, Maceió/AL,CEP 57051-090.
 
O telefone direto para contato é o 82 9311-1320, tratar com Lucas.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: 'Yuri Anísio Gonçalves' <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 15 Sep 2021 15:02:43 -0300
 Subject: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

  
Boa tarde,
 
Informo que a amostra está pronta. Estamos aguardando apenas a informação sobre endereço para entrega da mesma e telefone de contato.
 
Atenciosamente,
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De: CONTATO - REIS INDÚSTRIA [mailto:contato@reisindustria.com.br]

 Enviada em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 15:36
 Para: 'Yuri Anísio Gonçalves'

 Assunto: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
Gen�leza informar o endereço completo para o envio da amostra e um número de telefone para contato.
 
Atenciosamente,

 

De: Yuri Anísio Gonçalves [mailto:yurigoncalves@tre-al.jus.br]
 Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 18:23

 Para: contato@reisindustria.com.br
 Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

 
Prezado Fornecedor,
 
Em resposta ao e-mail que encaminhou a amostra virtual, informamos que, nos termos do projeto gráfico anexo, a logotipo da Escola Judiciária deve ter 7,3cm de
altura por 6,5cm de largura.
 
Salientamos, por oportuno, que a aprovação prevista no item 4.1. do Anexo I do Edital PE nº 33/2021, abaixo transcrito, depende do envio de amostra física à
unidade fiscalizadora.
 
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(s) Contratada(s) terá(ão) o prazo de 20 dias para a
confecção e entrega dos itens.
 
Atenciosamente,
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Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
Tribunal Regional de Alagoas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que por equívoco encaminhei no dia 07/10
aprovação e autorização de confecção para o endereço eletrônico
errado, não tendo de fato autorizado a empresa REIS
INDUSTRIAS.(0956134)

Só detectei tal fato na data de hoje ao ser questionado
pela referida empresa por e-mail,  tendo determinado a confecção do
material na data de hoje, (0959683) o que deve ser observado para
contagem do prazo de entrega do material, evitando desta forma
penalidade a qual a empresa não deu causa.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 14/10/2021, às 17:22, 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
0959679 e o código CRC 4F93D9BA.

0000836-80.2021.6.02.8502 0959679v3
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: "CONTATO - REIS INDÚSTRIA" <contato@reisindustria.com.br>
CCO: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 14/10/2021 05:17 PM
Assunto: Re: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

BOA TARDE, RECEBEMOS A AMOSTRA COM A ARTE UM POUCO MAIOR, FICOU MUITO BOA, SE NÃO FOR ALTERAR VALORES, FICA APROVADA A AMOSTRA COM A ARTE
MAIOR.
QUALQUER PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.
 
AGRADEÇO A ATENÇÃO E AUTORIZO A CONFECÇÃO DO MATERIAL NAS CONDIÇÕES ACIMA PONTUADAS (DESDE QUE SEM ALTERAÇÃO DE VALOR).
 
ATT
LUCAS C GOMES
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: "'Lucas Cavalcanti Gomes'" <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 14 Oct 2021 16:52:58 -0300
 Subject: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

  
Boa trade Lucas, tudo bem?
 
Segundo o rastreio, a amostra foi entregue em 29/09, porém até o momento não recebemos um retorno sobre a aprovação.
Poderia verificar, por gen�leza?
 
Atenciosamente,

 

De: CONTATO - REIS INDÚSTRIA [mailto:contato@reisindustria.com.br]
 Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:10

 Para: 'Lucas Cavalcan� Gomes'
 Assunto: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
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De: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
Para: "'Lucas Cavalcanti Gomes'" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Data: 18/10/2021 09:09 AM
Assunto: RES: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA

Bom dia Lucas,
 
Obrigada pelo retorno. Não haverá nenhuma alteração no valor, vamos iniciar a produção conforme o protó�po/amostra aprovada. Obrigada!
 
Atenciosamente,

 
De: Lucas Cavalcan� Gomes [mailto:lucasgomes@tre-al.jus.br] 

 Enviada em: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 17:12
 Para: CONTATO - REIS INDÚSTRIA

 Assunto: Re: RES: RES: [eje] RES: RES: ANÁLISE DE AMOSTRA VIRTUAL - LIXEIRA CARRO PERSONALIZADA
 
BOA TARDE,
 
RECEBEMOS A AMOSTRA COM A ARTE UM POUCO MAIOR, FICOU MUITO BOA, SE NÃO FOR ALTERAR VALORES, FICA APROVADA A AMOSTRA COM A ARTE MAIOR.
 
QUALQUER PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.
 
AGRADEÇO A ATENÇÃO E AUTORIZO A CONFECÇÃO DO MATERIAL NAS CONDIÇÕES ACIMA PONTUADAS (DESDE QUE SEM ALTERAÇÃO DE VALOR).
 
ATT
 
LUCAS C GOMES
 
 
 

From: CONTATO - REIS INDÚSTRIA <contato@reisindustria.com.br>
 To: "'Lucas Cavalcanti Gomes'" <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 14 Oct 2021 16:52:58 -0300
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.

A SEALMOX informa que no dia 03/11/2021 às 16:50 criou o PA relacionado: 0007759-
76.2021.6.02.8000 visando pagar as lixeiras ecológicas para carros da empresa Reis
Indústria.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 11/11/2021, às 18:41, 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
0972638 e o código CRC 10FD255C.

0000836-80.2021.6.02.8502 0972638v1
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Data: 01/12/2021 05:13 PM
Assunto: Fwd: Re: RES: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

 
 
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 To: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>

 Date: Mon, 22 Nov 2021 15:05:33 -0300
 Subject: Re: RES: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

  
Boa Tarde,
 
Layouts pré aprovados, entretanto, para que possamos autorizar a confecção é indispensável o
envio da amostra ao TRE-AL no endereço informado para análise e aprovação final da unidade
com a maior brevidade possível.
 
Por favor, observe que os emails devem ser encaminhados para eje@tre-al.jus.br
 
Agradeço a atenção
 
Lucas
 
 
 
 
 

From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
 To: "'Lucas Cavalcanti Gomes'" <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 19 Nov 2021 13:33:47 -0300
 Subject: RES: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

  
Boa Tarde ,
 
Foi enviado dia 17/09 no e-mail (yurigoncalves@tre-al.jus.br)  os layouts para aprovação ,  porem até o momento
não ob�vemos o retorno informando se esta aprovado ou não .

 Assim que recebermos o e-mail com a aprovação, ai sim começamos a produção do material .
Vou encaminhar agora novamente caso não tenham mostrado para  Sr .

Departamento Comercial
 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci

 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
 

 
De: Lucas Cavalcanti Gomes [mailto:lucasgomes@tre-al.jus.br]

 Enviada em: sexta-feira, 19 de novembro de 2021 12:11
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Para: comercial@consultoriascg.com.br
Assunto: Fwd: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho
 
 
Bom dia,
 
meu nome é Lucas, sou da EJE - TRE/AL, desculpe a demora, houve um problema de desvio de e-mail que
retardou o recebimento da sua informação, em que posso ajuda-lo? Como está a produção do material, foi
iniciada?
 
por favor observem a necessidade de envio de amostra para aprovação
 
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
 
Respostas encaminhar ao email: eje@tre-al.jus.br
 
Telefone contato: 82 - 993111320
 
 
From: Lucas Gomes <lucascavago@gmail.com>
To: lucasgomes@tre-al.jus.br
Date: Fri, 19 Nov 2021 12:05:29 -0300
Subject: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho
 
 
 
Em qui., 18 de nov. de 2021 19:26, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
escreveu:

 
 
 
 
From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>

 To: 'Yuri Anísio Gonçalves' <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
 Date: Fri, 17 Sep 2021 10:37:22 -0300

 Subject: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho
  

BOM Dia ,
 
Segue Layouts para aprovação .
 

Departamento Comercial
 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci

 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
 
 
De: Yuri Anísio Gonçalves [mailto:yurigoncalves@tre-al.jus.br]

 Enviada em: sexta-feira, 10 de setembro de 2021 16:31
 Para: comercial@consultoriascg.com.br

Assunto: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho
 
Prezado fornecedor,
SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA
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1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho, em
formato de arquivo Corel Draw.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
 
Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Data: 01/12/2021 05:13 PM
Assunto: Fwd: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

 
 
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 To: comercial@consultoriascg.com.br

 Date: Fri, 19 Nov 2021 13:21:37 -0300
 Subject: Fwd: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

  
 
 
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 To: comercial@consultoriascg.com.b

 Date: Fri, 19 Nov 2021 13:17:06 -0300
 Subject: Fwd: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

  
 
Prezados Senhores,
 
Observando o disposto no item 4 do Termo de Referência solicito o envio de amostra do
material para aprovação.
 
Solicito que seja encaminhado ao endereço:
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL 

 CEP 57051-090
 
 
Aos cuidados da EJE-TRE/AL, 11ª andar.
 
Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 To: comercial@consultoriascg.com.br

 Date: Fri, 19 Nov 2021 12:10:36 -0300
 Subject: Fwd: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e

Saquinho
  

 
Bom dia,
 
meu nome é Lucas, sou da EJE - TRE/AL, desculpe a demora, houve um problema de desvio de e-mail que
retardou o recebimento da sua informação, em que posso ajuda-lo? Como está a produção do material, foi
iniciada?

E-mail SCG CANUDOS DE INOX - AMOSTRA (0981687)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 460



01/12/2021 17:31 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=EA27FHTMNZWIM&View=Message&Print=Yes&Number=41388&Fold…

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=EA27FHTMNZWIM&View=Message&Print=Yes&Number=41388&FolderID=0 2/3

 
por favor observem a necessidade de envio de amostra para aprovação
 
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
 
Respostas encaminhar ao email: eje@tre-al.jus.br
 
Telefone contato: 82 - 993111320
 
 

From: Lucas Gomes <lucascavago@gmail.com>
To: lucasgomes@tre-al.jus.br
Date: Fri, 19 Nov 2021 12:05:29 -0300
Subject: Re: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho
 
 
 
Em qui., 18 de nov. de 2021 19:26, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
escreveu:

 
 
 
 

From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
 To: 'Yuri Anísio Gonçalves' <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 17 Sep 2021 10:37:22 -0300
 Subject: RES: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho

  
BOM Dia ,
 
Segue Layouts para aprovação .
 

Departamento Comercial
 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci

 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
 

logo eva doce

 
De: Yuri Anísio Gonçalves [mailto:yurigoncalves@tre-al.jus.br]

 Enviada em: sexta-feira, 10 de setembro de 2021 16:31
 Para: comercial@consultoriascg.com.br

 Assunto: Arte gráfica - Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho
 
Prezado fornecedor,
SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA
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1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho, em
formato de arquivo Corel Draw.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
 
Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Data: 01/12/2021 05:13 PM
Assunto: Fwd: [eje] Re: Arte gráfica - Pasta A4 Pautada com caneta ecológica

 
 
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 To: grafica@fefgrafica.com.br

 Date: Fri, 19 Nov 2021 13:20:10 -0300
 Subject: Fwd: [eje] Re: Arte gráfica - Pasta A4 Pautada com caneta ecológica

  
 
Prezados Senhores,
 
Observando o disposto no item 4 do Termo de Referência solicito o envio de amostra do material
para aprovação.
 
Não temos modelo físico para fornecer, por favor elaborem o material com a arte enviada.
 
Solicito que seja encaminhado ao endereço:
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL 

 CEP 57051-090
 
 
Aos cuidados da EJE-TRE/AL, 11ª andar.
 
Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 18 Nov 2021 19:27:37 -0300
 Subject: [eje] Re: Arte gráfica - Pasta A4 Pautada com caneta ecológica

  
 
 
 
 

From: FeF Gráfica <grafica@fefgrafica.com.br>
 To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 24 Sep 2021 11:41:46 -0300
 Subject: Re: Arte gráfica - Pasta A4 Pautada com caneta ecológica

  
Bom dia!
 
Preciso falar com vc sobre o modelo da pasta, vc tem um modelo físico para me enviar??
 
Fáusio
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Em ter., 14 de set. de 2021 às 14:11, FeF Gráfica <grafica@fefgrafica.com.br> escreveu:
Boa tarde!
 
Tem um telefone que falo direto com vc?
 
Fáusio
 
Em sex., 10 de set. de 2021 às 16:15, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado fornecedor,
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F
 
1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Pasta A4 Pautada com caneta ecológica em formato de arquivo
Corel Draw.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
 
Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
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E-mail - 0981719

Data de Envio: 
  01/12/2021 17:49:37

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    grafica@fefgrafica.com.br
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ITEM 3 - PASTA A4 PAUTADA COM CANETA ECOLÓGICA - APROVAÇÃO

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO DA AMOSTRA

Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica:
Pasta A4 Pautada com caneta ecológica. (Anexo III)
Pasta A4. 600D.
Bloco: 20 folhas pautadas;
Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;
Personalizada em 4 cores.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, O OBJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. 
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    E_mail_0981692_3.pdf
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E-mail - 0981729

Data de Envio: 
  01/12/2021 17:54:18

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    grafica@fefgrafica.com.br
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ITEM 3 - PASTA A4 PAUTADA COM CANETA ECOLÓGICA - APROVAÇÃO

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO DA AMOSTRA

Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica:
Pasta A4 Pautada com caneta ecológica. (Anexo III)
Pasta A4. 600D.
Bloco: 20 folhas pautadas;
Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;
Personalizada em 4 cores.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, O OBJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. 
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    E_mail_0981692_3.pdf
    E_mail_0981719.html
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E-mail - 0982225

Data de Envio: 
  02/12/2021 14:11:38

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    grafica@fefgrafica.com.br
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ITEM 3 - PASTA A4 PAUTADA COM CANETA ECOLÓGICA - APROVAÇÃO

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO DA AMOSTRA

Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica:
Pasta A4 Pautada com caneta ecológica. (Anexo III)
Pasta A4. 600D.
Bloco: 20 folhas pautadas;
Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;
Personalizada em 4 cores.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, O OBJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

REGISTRA-SE, TODAVIA, QUE O ACABENTO DE COLA DO PAPEL PAUTADO ESTÁ UM POUCO BRUTO E QUE
O MATERIAL CHEGOU AMASSADO, SITUAÇÃO QUE DEVE SER RIGOROSAMENTE OBSERVADA PARA OS
ITENS A SEREM DEFINITIVAMENTE FORNECIDOS.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. 
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    E_mail_0981692_3.pdf
    E_mail_0981719.html
    E_mail_0981729.html
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E-mail - 0982248

Data de Envio: 
  02/12/2021 14:19:18

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@consultoriasgc.com.br
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ITEM 2 - CANUDO DE INOX - APROVAÇÃO DA AMOSTRA

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS - CANUDO DE INOX - ITEM 2

Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho: Kit Canudos reutilizáveis em Aço
Inox Reto + Curva com Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para bebidas frias ou
quentes
(Acompanha: escovinha de aço + 1 canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru). (Anexo
II). Descrição
Técnica: Tamanho dos Canudos: 1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro); 1 canudo curvado:
21,5cm (altura)
x 0,6mm (diâmetro); 1 escovinha limpadora em aço; 1 estojo de algodão em algodão cru, com formato
aproximado de:
23cm (altura) x 6cm (largura); Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com gravação em laser em
um lado e a
embalagem em algodão cru é personalizada em transfer digital; Personalização: Canudos: Gravação laser
(5x60mm)
em uma face Embalagem Algodão Cru: Transfer Color (12cmx4cm) em uma face

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, O OBJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário
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E-mail - 0982323

Data de Envio: 
  02/12/2021 14:57:38

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@consultoriasgc.com.br
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ITEM 9 - KIT CANETA E LAPISEIRA- APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS AMOSTRAS - KIT CANETA E LAPISEIRA- ITEM 9

Prezados,

Pelo presente, considerando PARCIALMENTE SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir
descrito:

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: Kit Caneta e Lapiseira produzidas em
bamboo com ponteira e clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). Descrição: Material: Bambu; Dimensão
(Caneta e
Lapiseira): ø11 x 13,8 cm; Escrita: Cor azul; Lapiseira: 0.7; Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23
mm);
Impressão: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETROS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, DEVENDO ATENTAR, EM CONFORMIDADE COM A IMAGEM ANEXA, PARA
A LOGOMARCA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL QUE NÃO CORRESPONDE AO MODELO SOLICITADO.

NESTE SENTIDO, SOLICITA-SE QUE A ARTE CONTEMPLE A "CASINHA", CONFORME A IMAGEM
REFERENCIADA AO LADO.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    Anexo_0982254_82b0556a_365e_41d9_a7c0_856e1f7e9b63.pdf
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E-mail - 0982362

Data de Envio: 
  02/12/2021 15:20:51

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@consultoriasgc.com.br
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS AMOSTRAS - CHAVEIRO EXECUTIVO ITEM 8

Prezados,

Pelo presente, considerando PARCIALMENTE SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir
descrito:

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII).
Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de Gravação: Laser. Embalagem:
Embaladas em
saquinho plástico.

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETROS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, DEVENDO ATENTAR, EM CONFORMIDADE COM A IMAGEM ANEXA, PARA
A LOGOMARCA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL QUE NÃO CORRESPONDE AO MODELO SOLICITADO.

NESTE SENTIDO, SOLICITA-SE QUE A ARTE CONTEMPLE INTEGRALMENTE A LOGOMARCA DESTA ESCOLA
JUDICIÁRIA.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    Anexo_0982355_ed59dc62_f529_4c51_980a_55a6da916ed5.pdf
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De: FeF Gráfica <grafica@fefgrafica.com.br>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Data: 02/12/2021 09:32 AM
Assunto: [eje] ITEM 3 - PASTA A4 PAUTADA COM CANETA ECOLÓGICA - APROVAÇÃO

Bom dia!

Vou providenciar.

Fáusio

Em qua., 1 de dez. de 2021 às 17:54, TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE
ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br> escreveu:
PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO DA AMOSTRA
 
Prezados,
 
Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto
a seguir descrito:
 
Pasta A4 Pautada com caneta ecológica:
Pasta A4 Pautada com caneta ecológica. (Anexo III)
Pasta A4. 600D.
Bloco: 20 folhas pautadas;
Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;
Personalizada em 4 cores.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico
 
A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE
REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, O OBJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
EXIGIDAS.
 
O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL
Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO. 
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que
necessário.
 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.
 
Atenciosamente.
 
Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário
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De: FeF Gráfica <grafica@fefgrafica.com.br>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Data: 02/12/2021 02:32 PM
Assunto: [eje] ITEM 3 - PASTA A4 PAUTADA COM CANETA ECOLÓGICA - APROVAÇÃO

Boa tarde!

Ok, vou iniciar a produção

Fáusio

Em qui., 2 de dez. de 2021 às 14:11, TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE
ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br> escreveu:
PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO DA AMOSTRA
 
Prezados,
 
Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto
a seguir descrito:
 
Pasta A4 Pautada com caneta ecológica:
Pasta A4 Pautada com caneta ecológica. (Anexo III)
Pasta A4. 600D.
Bloco: 20 folhas pautadas;
Dimensões: 240 x 325 x 15 mm;
Personalizada em 4 cores.
Embalagem: Embaladas em saquinho plástico
 
A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE
REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, O OBJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
EXIGIDAS.
 
REGISTRA-SE, TODAVIA, QUE O ACABENTO DE COLA DO PAPEL PAUTADO ESTÁ UM POUCO
BRUTO E QUE O MATERIAL CHEGOU AMASSADO, SITUAÇÃO QUE DEVE SER RIGOROSAMENTE
OBSERVADA PARA OS ITENS  A SEREM DEFINITIVAMENTE FORNECIDOS.
 
O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL
Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO. 
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que
necessário.
 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.
 
Atenciosamente.
 
Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexo NOVA Resposta da contratada - ITEM 3 (0982876)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 474

javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DQSDJWOM6V9R0D%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Deje%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DQSDJWOM6V9R0D%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Deje%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');


03/12/2021 08:18 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=QSDJWOM6V9R0D&View=Message&Print=Yes&Number=41400&Fol…

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=QSDJWOM6V9R0D&View=Message&Print=Yes&Number=41400&FolderID=0 2/2

 
 

Anexo NOVA Resposta da contratada - ITEM 3 (0982876)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 475



E-mail - 0982885

Data de Envio: 
  03/12/2021 08:21:24

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    eje@tre-al.jus.br
    comercial@consultoriascg.com.br

Assunto: 
  ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS AMOSTRAS - CHAVEIRO EXECUTIVO ITEM 8

Prezados,

Pelo presente, considerando PARCIALMENTE SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir
descrito:

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII).
Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de Gravação: Laser. Embalagem:
Embaladas em
saquinho plástico.

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETROS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, DEVENDO ATENTAR, EM CONFORMIDADE COM A IMAGEM ANEXA, PARA
A LOGOMARCA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL QUE NÃO CORRESPONDE AO MODELO SOLICITADO.

NESTE SENTIDO, SOLICITA-SE QUE A ARTE CONTEMPLE INTEGRALMENTE A LOGOMARCA DESTA ESCOLA
JUDICIÁRIA.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    E_mail_0982362.html
    Anexo_0982355_ed59dc62_f529_4c51_980a_55a6da916ed5.pdf
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E-mail - 0982887

Data de Envio: 
  03/12/2021 08:22:17

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    eje@tre-al.jus.br
    comercial@consultoriascg.com.br

Assunto: 
  ITEM 9 - KIT CANETA E LAPISEIRA- APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS AMOSTRAS - KIT CANETA E LAPISEIRA- ITEM 9

Prezados,

Pelo presente, considerando PARCIALMENTE SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir
descrito:

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: Kit Caneta e Lapiseira produzidas em
bamboo com ponteira e clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). Descrição: Material: Bambu; Dimensão
(Caneta e
Lapiseira): ø11 x 13,8 cm; Escrita: Cor azul; Lapiseira: 0.7; Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23
mm);
Impressão: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETROS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, DEVENDO ATENTAR, EM CONFORMIDADE COM A IMAGEM ANEXA, PARA
A LOGOMARCA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL QUE NÃO CORRESPONDE AO MODELO SOLICITADO.

NESTE SENTIDO, SOLICITA-SE QUE A ARTE CONTEMPLE A "CASINHA", CONFORME A IMAGEM
REFERENCIADA AO LADO.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    Anexo_0982254_82b0556a_365e_41d9_a7c0_856e1f7e9b63.pdf
    E_mail_0982323.html
    Anexo_0982254_82b0556a_365e_41d9_a7c0_856e1f7e9b63.pdf
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E-mail - 0982889

Data de Envio: 
  03/12/2021 08:22:54

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    eje@tre-al.jus.br
    comercial@consultoriascg.com.br

Assunto: 
  ITEM 2 - CANUDO DE INOX - APROVAÇÃO DA AMOSTRA

Mensagem: 
  PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS - CANUDO DE INOX - ITEM 2

Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho: Kit Canudos reutilizáveis em Aço
Inox Reto + Curva com Escovinha limpadora e Saquinho. Podem ser utilizados para bebidas frias ou
quentes
(Acompanha: escovinha de aço + 1 canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru). (Anexo
II). Descrição
Técnica: Tamanho dos Canudos: 1 canudo reto: 21,5cm (altura) x 0,6mm (diâmetro); 1 canudo curvado:
21,5cm (altura)
x 0,6mm (diâmetro); 1 escovinha limpadora em aço; 1 estojo de algodão em algodão cru, com formato
aproximado de:
23cm (altura) x 6cm (largura); Neste kit os 2 canudos SÃO PERSONALIZADOS com gravação em laser em
um lado e a
embalagem em algodão cru é personalizada em transfer digital; Personalização: Canudos: Gravação laser
(5x60mm)
em uma face Embalagem Algodão Cru: Transfer Color (12cmx4cm) em uma face

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETRO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, O OBJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário

Anexos:
    E_mail_0982248.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021

Objeto

ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021

Canudo de Inox Reto + Curva com Escovinha e Saquinho: Kit Canudos
reutilizáveis em Aço Inox Reto + Curva com Escovinha limpadora e Saquinho.
Podem ser utilizados para bebidas frias ou quentes (Acompanha: escovinha
de aço + 1 canudo reto + 1 canudo curvo + embalagem de algodão cru).
(Anexo II).

Descrição Técnica: Tamanho dos Canudos: 1 canudo reto: 21,5cm (altura) x
0,6mm (diâmetro); 1 canudo curvado: 21,5cm (altura)x 0,6mm (diâmetro); 1
escovinha limpadora em aço; 1 estojo de algodão em algodão cru, com
formato aproximado de: 23cm (altura) x 6cm (largura); Neste kit os 2
canudos SÃO PERSONALIZADOS com gravação em laser em um lado e a
embalagem em algodão cru é personalizada em transfer digital;
Personalização: Canudos: Gravação laser (5x60mm)em uma face Embalagem
Algodão Cru: Transfer Color (12cmx4cm) em uma face.

VALOR DO ITEM R$ 6.490,00
ITEM 8 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e metal.
(Anexo VIII).
Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de
Gravação: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.

VALOR DO ITEM R$ 5.495,00

ITEM 9 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: Kit Caneta e Lapiseira
produzidas em bamboo com ponteira e clip metalizado Personalizadas.(Anexo
IX). Descrição: Material: Bambu; Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x 13,8
cm; Escrita: Cor azul; Lapiseira: 0.7; Estojo: fabricado em papel kraft (171 x
53 x 23 mm);
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Impressão: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.

VALOR DO ITEM R$ 8.495,00

 

VALOR TOTAL R$ 20.480,00

 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021ne319
SCG BRINDES,
PRESENTES E SERVICOS
LTDA - 28.274.979/0001-
05

R$
20.480,00

R$
20.480,00  R$

20.480,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 06 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 10/12/2021, às 09:29, 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
0983750 e o código CRC 4F2C57AF.

0000836-80.2021.6.02.8502 0983750v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021

Objeto

ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021

Pasta A4 Pautada com caneta ecológica: Pasta A4 Pautada com caneta
ecológica. (Anexo III) Pasta A4. 600D. Bloco: 20 folhas pautadas; Dimensões:
240 x 325 x 15 mm; Personalizada em 4 cores. Embalagem: Embaladas em
saquinho plástico

VALOR DO ITEM R$ 12.495,00

 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021ne319

GRAFICA EDITORA
FORMULARIOS
CONTINUOS E
ETIQUETAS F&F -
11.114.463/0001-09

R$
12.495,00

R$
12.495,00  R$

12.495,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 06 de dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 10/12/2021, às 09:29, 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
0983874 e o código CRC D91EDE22.

0000836-80.2021.6.02.8502 0983874v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021

Objeto

ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021

Boton Ecológico de MDF: Boton Ecológico de MDF. (Anexo VII). Descrição:
Boton Ecológico feito com MDF e personalizado com UV(Colorido); Tamanho:
4cm x 4cm (A e L); Sistema de presilha: tipo alfinete Embalagem: Embaladas
em saquinho plástico.

VALOR DO ITEM R$ 6.210,00

 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021ne320 OPTATEC IMPRESSAO
DIGITAL LTDA

R$
6.210,00

R$
6.210,00  R$ 6.210,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 10 de dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 10/12/2021, às 09:30, 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
0986662 e o código CRC B27393C4.

0000836-80.2021.6.02.8502 0986662v2
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De: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Data: 13/12/2021 03:23 PM
Assunto: [eje] RES:  RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO DA AMOSTRA

Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:
 

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII). Caixa em kraft:
5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de Gravação: Laser. Embalagem: Embaladas em
saquinho plástico.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.

Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE
(eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

 
Atenciosamente.
 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
 

From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 7 Dec 2021 08:59:34 -0300
 Subject: [eje] RES:  RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

  
Bom Dia ,

 
Segue layout para aprovação
 
 

Departamento Comercial
 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci

 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
 

Desejamos a todos um feliz Natal e um Ano Novo com
saúde, paz e amor!
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De: Lindineide Oliveira Cardoso [mailto:lindineidecardoso@tre-al.jus.br]

 Enviada em: sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 12:12
 Para: Samanta; eje List Member

 Assunto: Re: [eje] RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA
 
 
Boa tarde!
 
Segue imagem, em arquivo anexo.
 
Cordialmente.
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
 
From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>

 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
 Date: Fri, 3 Dec 2021 11:01:02 -0300

 Subject: [eje] RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA
  

Bom Dia ,
 

Favor  enviar a Arte correta a ser usada .
 

Obrigada !!!
 

Departamento Comercial
  

 Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
 Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci

 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
 

Desejamos a todos um feliz Natal e um Ano Novo com saúde, paz e amor!
 

 
 

-----Mensagem original-----
 De: TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS [mailto:eje@tre-al.jus.br]

 
Enviada em: sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 08:21

 Para: eje@tre-al.jus.br; comercial@consultoriascg.com.br
 Assunto: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

 
PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
 ASSUNTO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS AMOSTRAS - CHAVEIRO EXECUTIVO ITEM 8

 
Prezados,
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Pelo presente, considerando PARCIALMENTE SATISFATÓRIA a amostra enviada
relativa ao objeto a seguir descrito:

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e
metal. (Anexo VIII).
Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de
Gravação: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETROS DO TERMO DE
REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, DEVENDO ATENTAR, EM CONFORMIDADE
COM A IMAGEM ANEXA, PARA A LOGOMARCA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL QUE NÃO
CORRESPONDE AO MODELO SOLICITADO.

NESTE SENTIDO, SOLICITA-SE QUE A ARTE CONTEMPLE INTEGRALMENTE A LOGOMARCA
DESTA ESCOLA JUDICIÁRIA.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000,
Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que
necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário
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De: "Lindineide Oliveira Cardoso" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
CC: eje@tre-al.jus.br
Data: 13/12/2021 03:21 PM
Assunto: [eje] ITEM 9 - KIT CANETA E LAPISEIRA- APROVAÇÃO AMOSTRA

 
Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:

Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: Kit Caneta e Lapiseira produzidas em bamboo com ponteira e
clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). Descrição: Material: Bambu; Dimensão (Caneta e Lapiseira): ø11 x
13,8 cm; Escrita: Cor azul; Lapiseira: 0.7; Estojo: fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm); Impressão:
Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.

Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE
(eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

 
Atenciosamente.
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
 

From: TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 3 Dec 2021 08:22:18 -0300
 Subject: [eje] ITEM 9 - KIT CANETA E LAPISEIRA- APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

  
PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
 ASSUNTO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS AMOSTRAS - KIT CANETA E LAPISEIRA- ITEM 9

 
Prezados,

 
Pelo presente, considerando PARCIALMENTE SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a
seguir descrito:

 
 Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: Kit Caneta e Lapiseira produzidas em

 bamboo com ponteira e clip metalizado Personalizadas.(Anexo IX). Descrição: Material: Bambu;
Dimensão (Caneta e

 Lapiseira): ø11 x 13,8 cm; Escrita: Cor azul; Lapiseira: 0.7; Estojo: fabricado em papel kraft
(171 x 53 x 23 mm);

 Impressão: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.
 

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETROS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 33/2021, DEVENDO ATENTAR, EM CONFORMIDADE COM A IMAGEM ANEXA, PARA A LOGOMARCA
DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL QUE NÃO CORRESPONDE AO MODELO SOLICITADO.

 
NESTE SENTIDO, SOLICITA-SE QUE A ARTE CONTEMPLE A "CASINHA", CONFORME A IMAGEM REFERENCIADA AO
LADO.
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O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via
Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em
frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das
7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para
comunicação com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

Lindineide Cardoso
Técnico Judiciário
 

E-mail ITEM 9 - Aprovação da amostra (0987672)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 489

javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DAGJLX22IEMLSB%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Deje%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0986662

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

 

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 14/12/2021, 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
0988715 e o código CRC 2F27D1BC.

0000836-80.2021.6.02.8502 0988715v2
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
CC: eje@tre-al.jus.br
Data: 15/12/2021 01:52 PM
Assunto: [eje] ITEM 7 - BOTON ECOLÓGICO DE MDF - APROVAÇÃO DA AMOSTRA FÍSICA

Prezados,

Recebemos, nesta data a amostra física encaminhada.
Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:

Boton Ecológico de MDF: Boton Ecológico de MDF. (Anexo VII). Descrição: Boton Ecológico feito com MDF e
personalizado com UV(Colorido); Tamanho: 4cm x 4cm (A e L); Sistema de presilha: tipo alfinete Embalagem:
Embaladas em saquinho plástico.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
OBSERVAÇÃO: Atualmente, o TRE/AL está em fase de mudança de seu almoxarifado, de modo que, a depender da
data, é possível que haja alteração do endereço. Solicitamos aos fornecedores que encaminhem mensagem antes da
postagem do material a fim de confirmar o endereço de entrega.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE
(eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0983750 - 0983874

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

Com relação à RPNP 1 (0983874), a NE correta seria a 2021NE000312 e não a
2021NE000319, como citado no referido documento.

 

Maceió-AL, 15 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 15/12/2021, às 14:52, 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
0989674 e o código CRC FC1A2927.

0000836-80.2021.6.02.8502 0989674v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0986662, 0983750,

0983874
 
Opinamos pela:

 Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

X
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

Com relação à RPNP (0983874), a NE correta é a 2021NE000312 e não a
2021NE000319.

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 15 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 15/12/2021, às 15:11, 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
0989700 e o código CRC BF8BB8C4.

0000836-80.2021.6.02.8502 0989700v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ref: RPNP - 1: 0983750; 0983874 e 0986662
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação: Quanto ao RPNP -1 (doc. 0983874), a indicação de inscrição
refere-se à Nota de Empenho 2021NE312.

 

Após o registro das indicações no SIAFI, devolvo os autos à EJE, Unidade Gestora.

Maceió-AL, 21 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2021, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

RPNP - 5. Ordenador de Despesas SAD 0993363         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 495



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
0993363 e o código CRC 0BD92C20.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.
À EJE,

                     

                               Informamos que recebemos em 27/12/2021, através da
NF 0995251. 01 (um) volume contendo o material da empresa Optatec Impressão
Digital Ltda., conforme Nota de Empenho 0940098, estando esse material disponível
para atesto, bem como elaboração do TRP e NLP.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 28/12/2021, às 09:35, 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
0995253 e o código CRC 26D1BFD5.

0000836-80.2021.6.02.8502 0995253v1
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De: Optatec Impressão Digital <optatecimpressoes@gmail.com>
Para: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 15/09/2021 01:07 PM
Assunto: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF

Boa tarde,

Fizemos uma amostra do material, segue anexo o video e algumas fotos, aguardo
um breve retorno com a aprovação.

Att,

Luana  Almeida 
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28/12/2021 13:00 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GUBPPE3ZZFQZ1&View=Message&Print=Yes&Number=867&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GUBPPE3ZZFQZ1&View=Message&Print=Yes&Number=867&FolderID=0 2/4
E-mail ITEM 7 - OPTATEC - falha na comunicação (0995517)         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 500



28/12/2021 13:00 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GUBPPE3ZZFQZ1&View=Message&Print=Yes&Number=867&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GUBPPE3ZZFQZ1&View=Message&Print=Yes&Number=867&FolderID=0 3/4

Optatec Impressão Digital
CNPJ: 41.106.192/0001-00
61 - 3297-9913

Em seg., 13 de set. de 2021 às 17:34, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-
al.jus.br> escreveu:

Boa tarde,
 
Solicito que seja enviada a amostra virtual com a forma de instalação do alfinete para que a unidade demandante
possa averiguar a conformidade com o Edital.
 
Favor atestar o recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
 
 

From: Optatec Impressão Digital <optatecimpressoes@gmail.com>
To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 10 Sep 2021 16:27:01 -0300
Subject: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF
 
Boa tarde,
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Acuso o recebimento da arte, porém o fecho do verso não tem como ser esse da foto, pois
esse tipo de fecho é para botton de latinha tipo americano e redondo. Atrás do botton de MDF
vai um alfinete colado.
 
Aguardo um posicionamento dos senhores nesse sentido.
 
Att,
 
Luana Almeida
Optatec Impressão Digital
CNPJ: 41.106.192/0001-00
61 - 3297-9913
 
Em sex., 10 de set. de 2021 às 16:22, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezado fornecedor,
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA
 
1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Boton Ecológico de MDF, em formato de arquivo Corel Draw.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
 
Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves

 Escola Judiciária Eleitoral
 eje@tre-al.jus.br

 
 
 

Anexados:

Arquivo: WhatsApp Video 2021-09-15 at
12.57.02.mp4

Tamanho:
5007k

Tipo de Conteúdo:
video/mp4
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: optatecimpressoes@gmail.com
Data: 19/11/2021 12:14 PM
Assunto: Fwd: Re: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF

 
Bom dia,
 
meu nome é Lucas, sou da EJE - TRE/AL, desculpe a demora, houve um problema de desvio de e-mail que retardou o
recebimento da sua informação, em que posso ajuda-lo? Como está a produção do material, foi iniciada?
 
Não conseguimos abrir os arquivos com as imagens da amostra, por favor encaminhar novamente para o whattsapp
do número ao final informado.
 
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
 
Respostas encaminhar ao email: eje@tre-al.jus.br
 
Telefone contato: 82 - 993111320
 
 

From: Lucas Gomes <lucascavago@gmail.com>
To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 19 Nov 2021 12:05:55 -0300
Subject: Re: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF
 
 
 
Em qui., 18 de nov. de 2021 19:24, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
escreveu:

 
 
 
 

From: Optatec Impressão Digital <optatecimpressoes@gmail.com>
 To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 15 Sep 2021 13:07:27 -0300
 Subject: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF

  
Boa tarde,
 
Fizemos uma amostra do material, segue anexo o video e algumas fotos, aguardo um breve retorno com a
aprovação.
 
Att,
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Luana  Almeida
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.31.27(3).jpeg
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Optatec Impressão Digital
CNPJ: 41.106.192/0001-00
61 - 3297-9913
 
Em seg., 13 de set. de 2021 às 17:34, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br> escreveu:

Boa tarde,
 
Solicito que seja enviada a amostra virtual com a forma de instalação do alfinete para que a unidade
demandante possa averiguar a conformidade com o Edital.
 
Favor atestar o recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
 
 

From: Optatec Impressão Digital <optatecimpressoes@gmail.com>
To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 10 Sep 2021 16:27:01 -0300
Subject: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF
 
Boa tarde,
 
Acuso o recebimento da arte, porém o fecho do verso não tem como ser esse da foto,
pois esse tipo de fecho é para botton de latinha tipo americano e redondo. Atrás do
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botton de MDF vai um alfinete colado.
 
Aguardo um posicionamento dos senhores nesse sentido.
 
Att,
 
Luana Almeida
Optatec Impressão Digital
CNPJ: 41.106.192/0001-00
61 - 3297-9913
 
Em sex., 10 de set. de 2021 às 16:22, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado fornecedor,
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA
 
1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Boton Ecológico de MDF, em formato de arquivo Corel Draw.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
 
Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves

 Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: optatecimpressoes@gmail.com
Data: 19/11/2021 01:15 PM
Assunto: Fwd: Re: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF - envio de amostras

 
Prezados Senhores,
 
Observando o disposto no item 4 do Termo de Referência solicito o envio de amostra do material
para aprovação.
 
Solicito que seja encaminhado ao endereço:
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL 
CEP 57051-090
 
 
Aos cuidados da EJE-TRE/AL, 11ª andar.
 
Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
To: optatecimpressoes@gmail.com
Date: Fri, 19 Nov 2021 12:14:12 -0300
Subject: Fwd: Re: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF
 
 
Bom dia,
 
meu nome é Lucas, sou da EJE - TRE/AL, desculpe a demora, houve um problema de desvio de e-mail que retardou
o recebimento da sua informação, em que posso ajuda-lo? Como está a produção do material, foi iniciada?
 
Não conseguimos abrir os arquivos com as imagens da amostra, por favor encaminhar novamente para o whattsapp
do número ao final informado.
 
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
 
Respostas encaminhar ao email: eje@tre-al.jus.br
 
Telefone contato: 82 - 993111320
 
 

From: Lucas Gomes <lucascavago@gmail.com>
To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 19 Nov 2021 12:05:55 -0300
Subject: Re: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF
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Em qui., 18 de nov. de 2021 19:24, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
escreveu:

 
 
 
 

From: Optatec Impressão Digital <optatecimpressoes@gmail.com>
 To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 15 Sep 2021 13:07:27 -0300
 Subject: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF

  
Boa tarde,
 
Fizemos uma amostra do material, segue anexo o video e algumas fotos, aguardo um breve retorno com a
aprovação.
 
Att,
 
Luana  Almeida

 WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.31.27(3).jpeg
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Optatec Impressão Digital
CNPJ: 41.106.192/0001-00
61 - 3297-9913
 
Em seg., 13 de set. de 2021 às 17:34, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br> escreveu:

Boa tarde,
 
Solicito que seja enviada a amostra virtual com a forma de instalação do alfinete para que a unidade
demandante possa averiguar a conformidade com o Edital.
 
Favor atestar o recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
 
 

From: Optatec Impressão Digital <optatecimpressoes@gmail.com>
To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 10 Sep 2021 16:27:01 -0300
Subject: Re: Arte gráfica - Boton Ecológico de MDF
 
Boa tarde,
 
Acuso o recebimento da arte, porém o fecho do verso não tem como ser esse da foto,
pois esse tipo de fecho é para botton de latinha tipo americano e redondo. Atrás do
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botton de MDF vai um alfinete colado.
 
Aguardo um posicionamento dos senhores nesse sentido.
 
Att,
 
Luana Almeida
Optatec Impressão Digital
CNPJ: 41.106.192/0001-00
61 - 3297-9913
 
Em sex., 10 de set. de 2021 às 16:22, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado fornecedor,
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA
 
1. SEGUE, em anexo, a arte gráfica do item Boton Ecológico de MDF, em formato de arquivo Corel
Draw.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
 
Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves

 Escola Judiciária Eleitoral
eje@tre-al.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.
Informo que foi aberto o processo SEI 0008941-

46.2021.6.02.8502, relacionado a estes autos, para pagamento
do item 7 - Boton Ecológico em MDF para a empresa
OPTATEC.

 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 28/12/2021, às 13:20, 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
0995543 e o código CRC 54D02CEC.

0000836-80.2021.6.02.8502 0995543v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2022 - TRE-AL/PRE/EJE

 
Em atenção ao requerimento formulado pela empresa REIS

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI inscrita
no CNPJ sob o nº CNPJ N.º 12.533.412/0001-76, tendo em vista aquisição de
bens feita pela unidade técnica nos autos do Processo Administrativo SEI
nº 0000836-80.2021.6.02.8502, , ATESTA-SE que a empresa requerente
forneceu os bens a seguir de forma satisfatória, sem qualquer registro de
aplicação de sanção administrativa em desfavor da requerente, no que se
refere à execução do contrato, consoante anotação da unidade competente.

 
 

Contratado: REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI

CNPJ N.º
12.533.412/0001-
76

Objeto: Aquisição de mil lixeiras de carro em material ecológico de acordo com o
edital, proposta e demais documentos contidos no Processo SEI n.º 0000836-
80.2021.6.02.8502. 

Documento fiscal: NF-e 000000484 

Data de emissão: 27/10/2021

Valor: R$ 12.920,00 (doze mil novecentos e vinte reais)

 
Atesto, ainda, que o evento foi realizado de forma plenamente

satisfatória, com zelo, pontualidade, profissionalismo e eficiência que
comprovam a capacidade técnica da empresa para organizar, financiar e
realizar eventos e serviços dessa natureza, não havendo nada que a desabone
até a presente data.

O referido é verdade e dou fé.
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 07/01/2022, às 08:17, 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
0997045 e o código CRC 46BBFE64.
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E-mail - 0999040

Data de Envio: 
  12/01/2022 12:48:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    reisindustriacomercio@gmail.com
    <comercial@reisindustria.com.br>
    <nf@reisindustria.com.br>
    <dp@reisindustria.com.br>

Assunto: 
  ENVIO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Mensagem: 
  

SEGUE EM ANEXO.

ATT

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0997045 - Atestado de Capacidade Técnica REIS.pdf
    Atestado_de_Capacidade_Tecnica_0997045.html
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De: FeF Gráfica <grafica@fefgrafica.com.br>
Para: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 12/01/2022 02:19 PM
Assunto: NF 6749

Boa tarde !
 
Segue nota fiscal 6749 para ser Atestada e encaminhada ao Departamento Financeiro .
 
Refere-se à confecção de Pastas  . EMPENHO: 2021NE3122 PROCESSO:0000836-80

Segue a  declaração do Optante pelo Simples Nacional .

PREVISÃO DE ENTREGA DIA 25/01/2022

Gentileza acusar o recebimento deste e do material quando for entregue.
 
Atenciosamente,

Janaína / Samoa 

--

--
Gráfica Editora FeF Ltda.
CNPJ: 11.114.463/0001-09
Tel.: (61) 3397-1069
www.fefgrafica.com.br
Brasília DF

Anexados:

Arquivo: NF 6749 -TRE -AL.pdf Tamanho:
13k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: DECLARAÇÃO - NF
6749.pdf

Tamanho:
215k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: DACTE_ NF 6749.pdf Tamanho:
24k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
                                                                              EMPENHO : 2021NE312 

                                                                            PROCESSO: 0000836-80   

                                                
A empresa GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, 

com sede SHVP RUA 3 CHÁCARA 29 LOTE 18 – VICENTE PIRES – BRASÍLIA - DF - , inscrita sob o 
CNPJ/MF Nº 11.114.463/0001-09, DECLARA ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e 
da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é 
regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos 

que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer 
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no 
art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código 
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 
 

BRASÍLIA, 12 DE JANEIRO DE 2022 
     

  

     

Gráfica Editora Formulários Contínuos E Etiquetas F&F Ltda 

CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 
Janaina Gomes da Silva – Faturista / Administrativo 

CPF: 887.469.411-34 RG: 1.926- 430  SSP/DF 
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DANFE
Documento Auxiliar de

0 - Entrada
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

Pretacao de Servicos

0752672900146

5322 0111 1144 6300 0109 5500 1000 0067 4919 4496 5606

Nº 000.006.749

353220001997626

Nota Fiscal Eletrônica

Série 001

FOLHA 1 de 1

1

RECEBEMOS DE TAL EMPRESA OS PRODUTPS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N°
SÉRIE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.006.749
NF-eOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Série 001

Grafica e Editora F&F

11/01/2022 10:04:06

11.114.463/0001-09

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cidade: BRASILIA - DF CEP: 72.005-632

End: Rua 3 Chacara 29 Lote 18 Loja 01- Vicente Pires

grafica@fefgrafica.com.br

Grafica Editora Formularios Continuos e Etiquetas FeF Ltda.

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Numero
001

Vencimento
11/01/2022 12.495,00

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

0-Emitente
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,00 0,00

0,00 0,00

,

9 110,0000 110,0000

0,00

CAIXAS

0

0,00 0,00

12.495,000,000,00

12.495,00

377

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 11/01/2022

Avenida Aristeu de Andrade, 377, 2 andar (EJE), Farol 57051-090 11/01/2022

MACEIO 8(2 ) 3328-1947 AL

Número
0,00

Valor Original
0,00

Valor Líquido
0,00

Valor Desconto

377

06.015.041/0001-38

CÓD. PROD. DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNID. QUANT. V.UNITÁRIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI
ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

2954 PASTA A 4 PAUTADA COM CANETA
ECOLOGICA.

84425000 000 6933 UN 500,00 24,99 12.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 0,00 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00 // Valor
Aproximado dos Tributos: Federal R$ 1680,58 / Estadual R$ 0,00 / Municipal R$ 624,75 / Fonte: IBPT. // *EMPENHO: 2021NE312
PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02 PREGAO : 33/2021*;ENTREGA: Almox Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), n 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceio/AL DE SEG A QUINTA8H A 18H E SEXTA 7.30 AS 16 HS A/C DE YURI ANISIO
GONCALVES

12.495,0012.495,00 249,90

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/01/2022 13:44:45

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL 001, AG. 1231-9, C/C: 42837-X

www.fefgrafica.com.br

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
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 DACTE 
 Documento Auxiliar do Conhecimento 
 de Transporte Eletrônico Modal Rodo 

 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.  MODELO  SÉRIE  NÚMERO  FL  DATA/HORA EMISSÃO  INSC. SUFRAMA DESTINA 
 57  0  000435920  1/1  11/01/2022 23:11 

  STRC  TRECHO 03 CONJ B LOTES 5 E 6 5 - ZONA INDUSTRIAL 
 CEP: 71225-532 - BRASILIA / DF Fone: (61) 2101-8100 
 CNPJ: 48.740.351/0011-37 Inscrição Estadual: 0745693700208 
 TIPO DO CT-E  TIPO DO SERVIÇO  Chave de acesso:  
 NORMAL  NORMAL                                         5322.0148.7403.5100.1137.5700.0000.4359.2019.0660.6365 
 INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO  INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO    Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,  
                  [   ]SIM       [ X ]NÃO    ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal 
 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO  Protocolo de Autorização de uso 
 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE  353220000487188 11/01/2022 23:12:16 
 ORIGEM DA PRESTAÇÃO  FROTA COLETA  DESTINO DA PRESTAÇÃO  USUÁRIO 
 BRASILIA / DF  3493  MACEIO / AL  CLEVERSONRAMOS-B 
 REMETENTE  GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E  DESTINATÁRIO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 ENDEREÇO   COL: AGRIC VICENTE P ST HABITACAO 18 CH 29 LT 18 LOJA 01  ENDEREÇO   AV ARISTEU DE ANDRADE, 377 0  

 TAGUATINGA  FAROL 
 MUNICÍPIO  BRASILIA  CEP 72110-800  MUNICÍPIO  MACEIO  CEP 57051-090 
 CNPJ/CPF  11.114.463/0001-09  INSCRIÇÃO ESTADUAL  0752672900146  CNPJ/CPF  06.015.041/0001-38  INSCRIÇÃO ESTADUAL  ISENTO 
 PAÍS  BRASIL  DDD/TELEFONE  (61) 3397-1039  PAÍS  BRASIL  DDD/TELEFONE  (82) 2122-7700 
 EXPEDIDOR  RECEBEDOR 
 ENDEREÇO  ENDEREÇO 

 MUNICÍPIO  CEP   MUNICÍPIO  CEP  
 CNPJ/CPF  INSCRIÇÃO ESTADUAL  CNPJ/CPF  INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 PAÍS  BRASIL  DDD/TELEFONE  PAÍS  BRASIL  DDD/TELEFONE 
 TOMADOR DO SERVIÇO  GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E  MUNICÍPIO  BRASILIA  UF  DF  CEP  72110-800 
 ENDEREÇO   COL: AGRIC VICENTE P ST HABITACAO 18 CH 29 LT 18 LOJA 01  PAÍS  BRASIL 
 CNPJ/CPF  11.114.463/0001-09  INSCRIÇÃO ESTADUAL  0752672900146  DDD/TELEFONE  (61) 3397-1039 
 PRODUTO PREDOMINANTE  OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA  VALOR TOTAL DA CARGA 
 Caixa  CAIXAS  12.495,00 
 PESO BRUTO (Kg)  PESO BASE CALC. (Kg)  PESO AFERIDO (Kg)  CUBAGEM (Kg)  VOLUMES (UN) 

 150,00  150,00  111,66  0,00  9 

 COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 NOME  VALOR  NOME  VALOR  NOME  VALOR  VALOR TOTAL DO SERVIÇO 
 FRETE PESO  213,07  FRETE VALOR  65,32  SEC/CAT  0,78  349,38 
 PEDÁGIO  4,11  DESPACHO  0,00  ITR  0,00  VALOR A RECEBER 
 OUTRAS  50,06  GRIS  14,19  DCE  0,00  349,38 
 SUFRAMA  0,00  LIB. SEFAZ  1,85  TX. NORDESTE  0,00 

 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO 
 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA  BASE DE CÁLCULO  ALÍQ. ICMS  VALOR ICMS  % RED. BASE CALC. 
 00 - ICMS NORMAL  349,38  12%  41,93 

 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS 
 TP DOC.  CNPJ/CPF EMITENTE  SÉRIE / NRO. DOCUMENTO  TP DOC.  CNPJ/CPF EMITENTE  SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 
 NFE  Chave : 53220111114463000109550010000067491944965606                            001 / 000006749 

 OBSERVAÇÕES 
 *** ENDEREÇO ENTREGA:  AV MENINO MARCELO, 7200-D,   SERRARIA - MACEIO / AL- CEP - 57046-000 ***  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "P/ RASTREAR SUAS ENCOMENDAS, LIGUE P/ (82) 4009-9300 E SOLICITE SEU CADASTRO" 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tokio Marine- RCTR-C: 5400000013825 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Parceiro/Redespacho: 275,13 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 _ 

 REMETENTE  DESTINATÁRIO  TOMADOR 
 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E 
 COL: AGRIC VICENTE P ST HABITACAO 18 CH 29 LT 18 LOJA   AV ARISTEU DE ANDRADE, 377 0   COL: AGRIC VICENTE P ST HABITACAO 18 CH 29 LT 18 LOJA 
 CEP 72110-800 (TAGUATINGA)  CEP 57051-090 (FAROL)  CEP 72110-800 (CTRC.Tomador.Bairro) 
 CNPJ/CPF 11.114.463/0001-09                     IE  0752672900146  CNPJ/CPF 06.015.041/0001-38                     IE  ISENTO  CNPJ/CPF 11.114.463/0001-09                     IE  0752672900146 
 BRASILIA - BRASIL  (61) 3397-1039  MACEIO - BRASIL  (82) 2122-7700  BRASILIA - BRASIL  (61) 3397-1039 
 OBS. ENTREGA 
 *** ENDEREÇO ENTREGA:  AV MENINO MARCELO, 7200-D,   SERRARIA - MACEIO / AL- CEP - 57046-000 -->>  ***   

 TP DOC.  CNPJ/CPF EMITENTE  SÉRIE / NRO. DOCUMENTO  TP DOC.  CNPJ/CPF EMITENTE  SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 
 NFE  Chave : 53220111114463000109550010000067491944965606                            001 / 000006749 

 CTe Nº  RNTRC  VALOR A RECEBER  VOLUMES (UN)  PESO BRUTO (Kg)  VALOR TOTAL DA CARGA  ROTA DE ENTREG  TOMADOR DO SERVIÇO  FORMA DE PAGAMENTO 
 000435920  00082267  349,38  9  150,00  12.495,00  003 | Z-999  REMETENTE  PAGO 
 Protocolo de Autorização de uso  PRÉ-VIAGEM  FROTA COLETA  AGENDAMENTO  DATA PREVISTA DA ENTREGA 
 353220000487188 11/01/2022 23:12:16  SAO-1  3493  25/01/2022 
 MODELO  SÉRIE  NÚMERO  FL  DATA/HORA EMISSÃO  INSC. SUFRAMA DESTINA  ORIGEM 
 57  0  000435920  1/1  11/01/2022 23:11 
 Chave de acesso:  DESTINO 
                                            5322.0148.7403.5100.1137.5700.0000.4359.2019.0660.6365 
   Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,     
   ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal 

 DATA DE RECEBIMENTO  RG E NOME LEGÍVEL:    ASSINATURA / CARIMBO 

 _______/_______/__________  _____:____ 

 OBSERVAÇÃO    DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES 
   DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO 
   ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO 
   O PRESENTE CONTRATO DE 
   TRANSPORTE, BEM COMO RECONHEÇO 
   E CONCORDO COM O VALOR TOTAL DO 
   SERVIÇO DESCRITO NESTE 
   CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, 
   ASSUMINDO NESTE ATO TOTAL 
   RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, 
   SOB PENA DE APONTAMENTO EM 
   CARTÓRIO OU ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 
   AO CRÉDITO. 

 008 BSB 
 055 MCZ 
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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 janeiro de 2022.

À EJE,

                     

                               Informamos que recebemos ao final da tarde de ontem (em
19/01/2022), através da Nota Fiscal 6749 da F&F (1000845, 09 (nove) volumes
contendo o material da empresa GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E
ETIQUETAS F&F LTDA., estando esse material disponível para atesto da EJE, bem como
elaboração do TRP e NLP.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 20/01/2022, 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
1002875 e o código CRC CFFBF935.

0000836-80.2021.6.02.8502 1002875v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.114.463/0001-09 DUNS®: 900057719
Razão Social: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA E EDITORA F & F
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/07/2022
FGTS 06/02/2022
Trabalhista Validade: 27/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/03/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 27/01/2022 17:23 de
CPF: 010.414.544-73      Nome: LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

11

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

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2022.

À EJE,

                     

                               Informamos que recebemos na tarde de hoje (em 27/01/2022),
através da Nota Fiscal 309 da SCG Brindes (1005744), 08 (oito) volumes contendo o
material da empresa SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA., estando esse
material disponível para atesto da EJE, bem como elaboração do TRP e NLP.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 27/01/2022, às 17:59, 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
1005750 e o código CRC 179BBC4B.

0000836-80.2021.6.02.8502 1005750v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.274.979/0001-05 DUNS®: 918506964
Razão Social: SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA.
Nome Fantasia: SCG BRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 18/04/2022
FGTS 20/02/2022
Trabalhista Validade: 14/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/01/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 21/03/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 27/01/2022 17:58 de
CPF: 010.414.544-73      Nome: LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

11

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

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2022.
 
Informo que foi aberto o processo SEI 0000815-

70.2022.6.02.8502, relacionado a estes autos, para pagamento
do item 3 - 500 Pasta A4 Pautada com caneta ecológica, para a
empresa GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E
ETIQUETAS F&F LTDA.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 27/01/2022, às 18:59, 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
1005817 e o código CRC A216A8B8.

0000836-80.2021.6.02.8502 1005817v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2022.
 
Informo que foi aberto o processo SEI 0001021-

84.2022.6.02.8502 , relacionado a estes autos, para
pagamento dos itens 2, 8 e 9 do PE nº 33/2021 (0938728),
para a empresa  SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS
LTDA, NF nº 309 (1005744 e 1005746).

 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 03/02/2022, às 18:00, 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
1008635 e o código CRC BFB1A9A0.

0000836-80.2021.6.02.8502 1008635v1
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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 fevereiro de 2022.
Para fins de registro, informo que, em virtude da

existência de múltiplas empresas contratadas e do extenso
andamento processual, foram abertos os procedimentos de
aplicação de penalidade em autos apartados, junto à
liquidação, conforme abaixo transcrito:

a) 0001021-84.2022.6.02.8502 - Aplicação de
penalidade - SGC Brindes, Presentes e Serviços Ltda. -
Canudos, Chaveiros e Kits ecológicos; e

b) 0000815-70.2022.6.02.8502 - Aplicação de
penalidade -  GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS
CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA - Pastas A4.

 
Era o que havia a relatar.
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 14/02/2022, 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
1013440 e o código CRC B425F4D1.
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De: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
Para: 'Yuri Anísio Gonçalves' <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 11/02/2022 04:33 PM
Assunto: RES: [eje] LAYOUT DO KIT CANETA E LAPISEIRA

Boa Tarde,
 
O material já foi entregue neh ?
Sera que consegue me ajudar ???
Poderia ve a previsão de pagamento por favor .
 

Departamento Comercial
 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci 
CEP: 01522-000 – São Paulo/SP

 
 
 
 
 
De: Yuri Anísio Gonçalves [mailto:yurigoncalves@tre-al.jus.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 13:32
Para: Samanta

 Assunto: Re: [eje] LAYOUT DO KIT CANETA E LAPISEIRA
 
Boa tarde, equipe SGC Brindes
 
Informo que a arte do item 9 (Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizada) está, aparentemente, de acordo com o
edital.
 
Kit Caneta e Lapiseira Ecológico e Personalizadas: Kit Caneta e Lapiseira

 produzidas em bamboo com ponteira e clip metalizado Personalizadas.(Anexo
 IX). Descrição: Material: Bambu; Dimensão (Caneta e

 Lapiseira): ø11 x 13,8 cm; Escrita: Cor azul; Lapiseira: 0.7; Estojo:
 fabricado em papel kraft (171 x 53 x 23 mm);

 Impressão: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.
 

Saliento que a amostra recebida anteriormente, em 3 de dezembro, estava com uma pendência na
reprodução do contorno da "casinha" da logotipo da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.

 
NESTE SENTIDO, REITERO QUE A ARTE CONTEMPLE A "CASINHA", CONFORME A IMAGEM
REFERENCIADA EM ANEXO.
 
O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.

 Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
OBSERVAÇÃO: Atualmente, o TRE/AL está em fase de mudança de seu almoxarifado, de modo que, a depender da
data, é possível que haja alteração do endereço. Solicitamos aos fornecedores que encaminhem mensagem antes da
postagem do material a fim de confirmar o endereço de entrega.
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Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com esteTRE
(eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.
 
Favor confirmar o recebimento do presente e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
 
 
 
From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 7 Jan 2022 16:40:11 -0300
Subject: [eje] LAYOUT DO KIT CANETA E LAPISEIRA

Boa Tarde ,
 
Segue Layout para aprovação .
 

Departamento Comercial
 

Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702

Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci
 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
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De: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Data: 04/01/2022 03:52 PM
Assunto: [eje] RES: RES:  RES:  RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO DA AMOSTRA

Boa Tarde ,
Estamos aguardando o kit ecológico caneta e lapiseira chegar , pois acabou no fornecedor, porem o fornecedor me
avisou hoje que estão sem previsão de chegada no Brasil pois é um produto que vem  da China. 
Ele me deu uma sugestão que tem a pronta entrega hoje .
Gostaria de saber se seria possível aceitar esse modelo ?
Seria caneta e lapiseira .
 
 

 

Departamento Comercial
 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci 
CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
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De: Lindineide Oliveira Cardoso [mailto:lindineidecardoso@tre-al.jus.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 16:19
 Para: Samanta; 'eje List Member'

 Assunto: Re: RES: [eje] RES: RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO DA AMOSTRA
 
 
Posso sim. 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
 
From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>

 To: "'Lindineide Oliveira Cardoso'" <lindineidecardoso@tre-al.jus.br>, "'eje List Member'" <eje@tre-al.jus.br>
 Date: Mon, 13 Dec 2021 16:09:15 -0300

 Subject: RES: [eje] RES:  RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO DA AMOSTRA
  

Boa Tarde ,
 

Estou tentando contato com a Sra porem não estou conseguindo .
 Poderia me ligar por gen�leza , para que eu possa �rar algumas duvidas sobre o empenho .

 
Obrigada !!!!
 

Departamento Comercial

 
Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702

Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci
 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP

 

Desejamos a todos um feliz Natal e um Ano Novo com saúde,
paz e amor!

 

 
 
 
 
De: Lindineide Oliveira Cardoso [mailto:lindineidecardoso@tre-al.jus.br]

 Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 15:23
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Para: Samanta; eje List Member
Assunto: Re: [eje] RES: RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO DA AMOSTRA
 
Prezados,

Pelo presente, considerando SATISFATÓRIA a amostra enviada relativa ao objeto a seguir descrito:
 

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e metal. (Anexo VIII). Caixa em kraft:
5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de Gravação: Laser. Embalagem: Embaladas em
saquinho plástico.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.

Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE
(eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.
 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
 
From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>
To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 7 Dec 2021 08:59:34 -0300
Subject: [eje] RES:  RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA
 
Bom Dia ,

Segue layout para aprovação
 
 

Departamento Comercial
 

Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702

Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci
 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP

 

Desejamos a todos um feliz Natal e um Ano Novo com saúde,
paz e amor!
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De: Lindineide Oliveira Cardoso [mailto:lindineidecardoso@tre-al.jus.br]

 Enviada em: sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 12:12
 Para: Samanta; eje List Member

 Assunto: Re: [eje] RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA
 
 
Boa tarde!
 
Segue imagem, em arquivo anexo.
 
Cordialmente.
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652
 
From: "Samanta" <comercial@consultoriascg.com.br>

 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
 Date: Fri, 3 Dec 2021 11:01:02 -0300

 Subject: [eje] RES: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA
  

Bom Dia ,
 

Favor  enviar a Arte correta a ser usada .
 

Obrigada !!!
 

Departamento Comercial
  

 Tel : (11) 4801-7828 - (11) 9-9592-9702
 Endereço: Rua Dona Ana Neri, 1.124 –Sala 04 -  Cambuci

 CEP: 01522-000 – São Paulo/SP
 

Desejamos a todos um feliz Natal e um Ano Novo com saúde, paz e amor!
 

 
 

-----Mensagem original-----
 De: TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS [mailto:eje@tre-al.jus.br]

 
Enviada em: sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 08:21

 Para: eje@tre-al.jus.br; comercial@consultoriascg.com.br
 Assunto: ITEM 8 - CHAVEIRO EXECUTIVO - APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA AMOSTRA

 
PROCESSO: 0000836-80.2021.6.02.8502

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
 ASSUNTO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS AMOSTRAS - CHAVEIRO EXECUTIVO ITEM 8

 
Prezados,
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Pelo presente, considerando PARCIALMENTE SATISFATÓRIA a amostra enviada
relativa ao objeto a seguir descrito:

Chaveiro Executivo em Cortiça e Metal: Chaveiro executivo em cortiça e
metal. (Anexo VIII).
Caixa em kraft: 5.40 x 12.50 x 1.60 cm; Medidas: 10 x 2 x 0.7 cm; Tipo de
Gravação: Laser. Embalagem: Embaladas em saquinho plástico.

A AMOSTRA FOI RECEBIDA E ANALISADA DENTRO DOS PARAMETROS DO TERMO DE
REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021, DEVENDO ATENTAR, EM CONFORMIDADE
COM A IMAGEM ANEXA, PARA A LOGOMARCA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL QUE NÃO
CORRESPONDE AO MODELO SOLICITADO.

NESTE SENTIDO, SOLICITA-SE QUE A ARTE CONTEMPLE INTEGRALMENTE A LOGOMARCA
DESTA ESCOLA JUDICIÁRIA.

O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000,
Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com esteTRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que
necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.

Atenciosamente.

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

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
Considerando o Despacho EJE 1013440, conclui-se

na unidade.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 06/04/2022, às 19:37, 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
1042270 e o código CRC 7B884C1C.

0000836-80.2021.6.02.8502 1042270v1

Despacho EJE 1042270         SEI 0000836-80.2021.6.02.8502 / pg. 538


	Memorando 97 (0845909)
	Termo de Referência TERMO DE REF. - MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES (0845926)
	Anexo ANEXOS DOS ITENS (0845929)
	Despacho GDG 0845986
	Despacho GSAD 0856022
	Despacho GDG 0856283
	Despacho COMAP 0856540
	E-mail SEIC 0869747
	Orçamento - Unity (0870980)
	E-mail SEIC 0871564
	E-mail SEIC 0871875
	Orçamento - M2 Personanalité (0872231)
	Orçamento - Brindes verdes (0878089)
	Orçamento - Luminati (0878090)
	Orçamento - Specologia (0878153)
	E-mail SEIC 0878237
	Orçamento - Nativus (0878644)
	E-mail - dificuldade - mouse pad (0878688)
	Orçamento - Mouse pad personalizado - Banco de preços (0878704)
	Despacho SEIC 0878707
	Despacho COMAP 0879309
	Despacho GSAD 0879353
	Despacho EJE 0879545
	Termo de Referência TR ALTERADO (0879573)
	Anexo ANEXOS (0879574)
	Despacho GSAD 0879965
	Despacho EJE 0880219
	Despacho GSAD 0880435
	Despacho COFIN 0880628
	Minuta de edital (0882365)
	Informação 2144 (0882376)
	Despacho GSAD 0883882
	Despacho SGO 0884613
	Despacho COFIN 0884926
	Despacho EJE 0885231
	Despacho SAD 0885300
	Despacho COFIN 0885574
	Despacho SAD 0885709
	Despacho COFIN 0885789
	Despacho EJE 0889517
	Despacho COFIN 0889585
	Anexo Reserva de Crédito ND 276 (0890377)
	SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0890379
	Despacho EJE 0921099
	Despacho GSAD 0921655
	Despacho SLC 0921980
	Parecer 894 (0922144)
	Conclusão GDG 0922805
	Decisão 1625 (0923076)
	Despacho GSAD 0924029
	Edital do PE nº 33/2021 (0925641)
	Comprovante de envio de matéria (0926096)
	Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2021 assinado (0926109)
	Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0926659)
	Publicação do Edital do PE nº 33/2021 - Transparência (0926672)
	Despacho SLC 0926673
	E-mail SOLICITAÇÃO ENVIO IMAGENS - EMPRESA (0930645)
	Despacho PREG 0930646
	E-mail PREG 0932534
	Portaria PREGOEIROS (0933579)
	Proposta ITENS 02  08 e 09 (0933582)
	Proposta ITEM 03 (0933584)
	Proposta ITEM 04 (0933589)
	Despacho PREG 0933591
	Despacho EJE 0933661
	Certidão EMPRESA GRAFICA TRAB TCU CNJ PORTAL FALENCIA (0934518)
	Certidão EMPRESA GRÁFICA DECLARAÇÕES COMPRASNET (0934521)
	Certidão EMPRESA GRAFICA SICAF GERAL (0934523)
	Certidão EMPRESA GRAFICA ATO CONSTITUTIVO (0934524)
	Certidão EMPRESA REIS CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN (0934525)
	Certidão EMPRESA REIS DECLARAÇÕES COMPRASNET (0934527)
	Certidão EMPRESA REIS SICAF GERAL (0934528)
	Certidão EMPRESA REIS ATO CONSTITUTIVO (0934532)
	Certidão EMPRESA SCG CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN (0934534)
	Certidão EMPRESA SCG DECLARAÇÕES COMPRASNET (0934536)
	Certidão EMPRESA SCG SICAF GERAL (0934539)
	Certidão EMPRESA SCG ATO CONSTITUTIVO (0934549)
	Proposta EMPRESA ITEM 07 (0934708)
	Despacho PREG 0934709
	Despacho EJE 0934750
	Certidão EMPRESA OPTATEC CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FAL (0934773)
	Certidão EMPRESA OPTATEC DECLARAÇÕES COMRASNET (0934776)
	Certidão EMPRESA OPTATEC ATO CONSTITUTIVO (0934777)
	Certidão EMPRESA OPTATEC SICAF GERAL (0934778)
	Certidão CADIN EMPRESAS (0934779)
	Ata PREGÃO 33 (0934978)
	Certidão RESULTADO FORNECEDOR (0934979)
	Termo ADJUDICAÇÃO (0934980)
	Informação 4307 (0934981)
	Parecer 1017 (0935324)
	Conclusão GDG 0936327
	Decisão 1869 (0936807)
	Termo de Homologação - PE 33/2021 (0938728)
	Despacho GSAD 0938731
	Despacho COFIN 0938745
	SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0938847
	Anexo SICAF ATUALIZADO EMPRESA SCG (0939414)
	Certidão FGTS OPTATEC (0939590)
	Comprovante envio matéria publicação DOU (0939598)
	Despacho COFIN 0939945
	Publicação DOU - Aviso de Homologação - PE 33/2021 (0940044)
	Nota de Empenho nº 312/2021 (0940081)
	Nota de Empenho nº 314/2021 (0940085)
	Nota de Empenho nº 319/2021 (0940096)
	Nota de Empenho nº 320/2021 (0940098)
	Despacho SAD 0940104
	Publicação Portal da Transparência A. Homologação PE 33/2021 (0940274)
	Despacho SLC 0940276
	E-mail SEALMOX 0940871
	E-mail SEALMOX 0940874
	E-mail SEALMOX 0940882
	E-mail SEALMOX 0940889
	E-mail Reis Indústria de 08/09/2021 (0942428)
	Anexo DO EMAIL (0942441)
	Anexo DO EMAIL (0942443)
	Anexo DO EMAIL (0942445)
	Despacho SEALMOX 0942446
	E-mail FeF Gráfica de 06/09/2021 (0943343)
	E-mail SCG Brindes de 03/09/2021 (0943358)
	E-mail Optatec de 03/09/2021 (0943364)
	Despacho SEALMOX 0943368
	Despacho EJE 0944104
	E-mail Artes gráficas - 3 empresas (0944105)
	Despacho EJE 0945027
	E-mail Respota REIS Indústria (0945029)
	E-mail AMOSTRA LIXEIRA VEICULAR - REIS (0949056)
	Anexo E-MAIL REIS - LIXEIRA ECOLOGICA VEICULAR (0956134)
	Certidão EJE 0959679
	E-mail sacola veicular - autorização de confecção (0959683)
	E-mail CIENTE DA CONFECÇÃO (0960743)
	Despacho SEALMOX 0972638
	E-mail SCG CANUDO INOX (0981685)
	E-mail SCG CANUDOS DE INOX - AMOSTRA (0981687)
	E-mail FEFGRAFICA PASTA A4 PAUTADA (0981692)
	E-mail EJE 0981719
	E-mail EJE 0981729
	E-mail EJE 0982225
	E-mail EJE 0982248
	Anexo IMAGEM CAIXA DA CANETA (0982254)
	E-mail EJE 0982323
	Anexo IMAGEM CHAVEIRO (0982355)
	E-mail EJE 0982362
	Anexo Resposta da contratada - ITEM 3 (0982871)
	Anexo NOVA Resposta da contratada - ITEM 3 (0982876)
	E-mail EJE 0982885
	E-mail EJE 0982887
	E-mail EJE 0982889
	RPNP - 1. Gestor do Contrato EJE 0983750
	RPNP - 1. Gestor do Contrato EJE 0983874
	RPNP - 1. Gestor do Contrato EJE 0986662
	E-mail ITEM 8-Aprovação da Amostra (0987665)
	E-mail ITEM 9 - Aprovação da amostra (0987672)
	RPNP - 2. Orçamento/COFIN SGO 0988715
	E-mail ITEM 7 - Boton - Aprovação da amostra (0989593)
	RPNP - 2. Orçamento/COFIN SGO 0989674
	RPNP - 4. Contabilidade/COFIN SCON 0989700
	RPNP - 5. Ordenador de Despesas SAD 0993363
	Nota Fiscal 155 (0995251)
	Despacho SEALMOX 0995253
	E-mail ITEM 7 - OPTATEC - falha na comunicação (0995517)
	Despacho EJE 0995543
	Atestado de Capacidade Técnica 1 (0997045)
	E-mail SEALMOX 0999040
	E-mail F&F Nota fiscal Pasta A4 (1000842)
	Nota Fiscal F&F Pasta A4 (1000845)
	Despacho SEALMOX 1002875
	Declaração SICAF - GRÁFICA EDITORA (1005724)
	Nota Fiscal 309 da SCG Brindes (1005744)
	Anexo Carta de Correção da NF 309 (1005746)
	Declaração SIMPLES (1005748)
	Despacho SEALMOX 1005750
	Declaração SICAF - SGC BRINDES (1005763)
	Despacho EJE 1005817
	Despacho EJE 1008635
	Despacho EJE 1013440
	E-mail nova aprovação (1018446)
	E-mail solicita alteração do modelo (1019986)
	Despacho EJE 1042270

		2021-08-04T15:22:36-0300
	INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO:30920231


		paulo_cesar@in.gov.br
	2021-08-05T01:13:44-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial


		2021-02-08T11:30:50-0300
	Via Única


		http://azevedobastos.not.br
	2019-12-13T11:56:52-0300
	Cartorio
	Cartorio Azevedo Bastos
	Autenticacao Digital


		2021-08-23T16:55:57-0300
	JOAO HERMINIO DE BARROS NETO:30920065




