
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 500 R$ 12,16   R$ 13,50 R$ 5,50 R$ 14,70 R$ 11,47 R$ 5.732,50



e Metal

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:
 
- 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 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.
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