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

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se  de  aquisição  de  material  de  consumo:  expediente/copa&cozinha/acondicionamento  e  embalagens/elétrico  e
eletrônico/consumo de TIC, para atender às demandas deste TRE no exercício 2021/2022, de acordo com especificações constantes de Termo
de Referência (0875461 e 0875462).

Vieram os autos para as providências contidas no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento ao determinado
pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -0885867.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de preço e sugestão
de tipo e modalidade de licitação, eventual dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, foi efetuada pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se propostas vencedoras de licitações ocorridas
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes - 0891945, devendo ser consideradas as seguintes ressalvas:

-  Quato  ao  item  10  -  MEXEDOR  BIODEGRADÁVEL  PARA  CAFÉ,  em  bambu  ou  madeira  reflorestada,
certificada: não foram localizadas propostas para este objeto no sítio "Banco de Preços". Em virtude disto, a pesquisa
foi ampliada junto a páginas eletrônicas de lojas virtuais, resultando no valor médio unitário de R$ 30,67 (trinta reais e
sessenta e sete centavos), conforme tabela abaixo:

VENDEDOR

VALOR
UNITÁRIO
(Pacote com mil
unidades)

ENDEREÇO DA PESQUISA

LOJAS AMERICANAS R$ 21,25
https://www.americanas.com.br/produto/1845167030?loja=4543822000170&opn=YSMESP&epar=bp_pl_00_go_todos-os-produtos_geral_gmv&
WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f03fe3049f937f62514e8e1&o=5f1681acf8e95eac3dd64bd1&
gclid=EAIaIQobChMI1onOqtTG8AIVlQ2RCh120QF7EAQYASABEgI_jPD_BwE

MAGAZINE LUIZA R$ 26,69
https://www.magazineluiza.com.br/palheta-descartavel-mexedor-de-cafe-bambu-10cm-gna/p/af34dkk8h2/rc/rcnm
/?&seller_id=brinquedodecrianca&&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=58976&
gclid=EAIaIQobChMI1K7zxNfG8AIVAfrICh3fiwH2EAQYASABEgL5afD_BwE

EECOO
SUSTENTABILIADADE

R$ 48,75 https://www.eecoo.com.br/produto/mexedores-de-bebida-de-madeira-cafe-9cm/

EXTRA R$ 25,97
https://www.extra.com.br/mexedor-palheta-bambu-para-cafe-drink-17cm-com-1000un-1503138330/p/1503138330?utm_medium=cpc&
utm_source=GP_PLA&IdSku=1503138330&idLojista=12231&utm_campaign=prod_shopping_3p&
gclid=EAIaIQobChMI1onOqtTG8AIVlQ2RCh120QF7EAkYBSABEgJS-fD_BwE

VALOR MÉDIO UNITÁRIO R$ 30,67

- Quanto ao item 11 - PASTA PLÁSTICA EM L, com abertura no formato em “L”, transparente, em PVC, tamanho
A4, medindo aproximadamente 310X225 mm: não foram localizadas propostas para este objeto no sítio "Banco de
Preços". Em virtude disto, a pesquisa foi ampliada junto a páginas eletrônicas de lojas virtuais, resultando no valor
médio unitário de R$ 1,02 (um real e dois centavos), conforme tabela abaixo:

FORNECEDOR
VALOR
UNITÁTIO

ENDEREÇO DA PESQUISA

TAVI
PAPELARIA

R$ 1,35
https://www.tavipapelaria.com.br/escritorio
/pasta-l-a4-delloplast-0-15-micras-cristal-
dello?parceiro=4966

KALUNGA R$ 0,73
https://www.kalunga.com.br/prod/pasta-
plastica-em-l-pp-0-12-a4-cristal-gofrado-
1440-chies-pt-10-un/550180

MAGAZINE
LUIZA

R$ 0,99

https://www.magazineluiza.com.br/pasta-
plastica-em-l-a4-cristal-c-10-unidades-ei049-
multilaser/p/gc7h7e1khg/pa/plta
/?&seller_id=tremditudo

VALOR UNITÁRIO
MÉDIO

R$ 1,02
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- Quanto ao item 12 - LIGA ELÁSTICA TIPO LATEX, amarelo nº 18. Pacote com 1 KG: não foram localizadas
propostaa para este objeto no sítio "Banco de Preços". Em virtude disto, a pesquisa foi ampliada junto a páginas
eletrônicas de lojas virtuais,  resultando no valor médio unitário de R$ 27,  72 (vinte e sete reais e setenta e dois
centavos), conforme tabela abaixo:

FORNECEDOR
PREÇO
UNITÁRIO

ENDEREÇO DA PESQUISA

KALUNGA R$ 25,20
https://www.kalunga.com.br/prod/elastico-amarelo-n-18-c-1200-unidades-rea01-red-
bor-pt-1-un/244005?pcID=39&
gclid=EAIaIQobChMIleKg19rG8AIVxAWRCh3oFwuhEAQYBCABEgKXx_D_BwE

AMERICANAS R$ 23,90

https://www.americanas.com.br/produto/1864217573?opn=YSMESP&
sellerid=9564844000130&epar=bp_pl_oa_go_smartshop_pap&WT.srch=1&
acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5c4d208d49f937f625f674b9&
o=5f1e0388f8e95eac3d0305a6&
gclid=EAIaIQobChMIleKg19rG8AIVxAWRCh3oFwuhEAQYAyABEgJnM_D_BwE

MAGAZINE
LUIZA

R$ 38,61

https://www.magazineluiza.com.br/elastico-latex-nr-18-amarelo-pacote-com-1-kg-
fulgor/p/ek4jae5j0j/pa/eltx/?&seller_id=lepok1&&utm_source=google&
utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=58969&
gclid=EAIaIQobChMIleKg19rG8AIVxAWRCh3oFwuhEAQYASABEgKHx_D_BwE

SUPERMERCADO
GIMBA

R$ 23,15

https://www.gimba.com.br/elasticos/elastico-latex-amarelo-n18-1kg-1-un-red-
bor/?PID=54347&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&
utm_campaign=googleshopping&
gclid=EAIaIQobChMIleKg19rG8AIVxAWRCh3oFwuhEAQYAiABEgLWcfD_BwE

VALOR UNITÁRIO MÉDIO R$ 27,72

- Quanto ao item 15 - PASTA A-Z, em papel cartão plastificado com medidas aproximadas de 2mm de espessura,
lombo largo (07 cm) e 345 mm x 280 mm no tamanho, tigrada, com identificador: não foram localizadas propostas
para este objeto. Em virtude disto, a pesquisa foi ampliada junto a páginas eletrônicas de lojas virtuais, resultando no
valor médio unitário de R$ 14,57 (quatorze reais e cinquenta e sete centavos), conforme tabela abaixo:

FORNECEDOR
VALOR
UNITÁRIO

ENDEREÇO DA PESQUISA

PAPELARIA
VIRTUAL

R$ 9,89

https://www.papelariavirtual.com/produto
/7261.html?utm_source=Site&
utm_medium=GoogleMerchant&
utm_campaign=GoogleMerchant

AMERICANAS R$ 17,80
https://www.americanas.com.br/produto
/1794075003?opn=YSMESP&
sellerid=62562277000165#info-section

NAGEM R$ 18,91
https://www.nagem.com.br/produto/detalhes
/504319
/Pasta+AZ+Usual+Oficio+Lombo+Largo+Tigrada

REDE SUPRE R$ 11,69

https://www.redesupre.com.br/escritorio/pastas-
e-acessorios/pasta-registrador/pasta-registradora-
oficio-lombo-largo-cor-tigrada-356-12310-
frama?parceiro=9116

VALOR UNITÁRIO
MÉDIO

R$ 14,57

-  Quanto  ao  item  19  -  CAIXA  EM  PAPELÃO,  REFORÇADA,  DO  TIPO  E-COMERCE,  medindo
aproximadamente 50X30X30cm, cintadas a cada  50 unidades:  não visualizamos e existência de licitação para o
objeto com essas medidas. Por isto, a pesquisa foi ampliada junto a páginas eletrônicas de lojas virtuais. Ainda assim,
a oferta de caixas de papelão em tais medidas se mostrou escassa, motivo pelo qual cotamos o valor com as ofertas
disponíveis com medidas mais próximas à indicada: Caixa de Papelão Correios 50 X 30 X 25cm. Apesar do termo
de referência falar em "medidas aproximadas" para este item, mostra-se prudente consulta ao setor demante
para verificar a adequação da embalagem cotada. Com essas considerações chegamos aos seguintes valores:

VENDEDOR
PREÇO
UNITÁRIO

ENDEREÇO DA PESQUISA

LOJA
SUBMARINO

R$ 14,92
https://www.submarino.com.br/produto/3198992155/caixa-de-
papelao-correios-n5-50-x-30-x-25cm-
10und?opn=XMLGOOGLE

NZB
EMBALAGENS

R$ 5,61
https://www.nzbembalagens.com.br/caixa-de-papelao-
50x30x25-n5?sku=ES3KCBHDB-15&gclid=EAIaIQobChMI-
v-W28vE8AIVwYORCh2FEAh8EAQYASABEgKcvPD_BwE

CRIATIVE
EMBALAGENS

R$  6,80

https://www.creativeembalagens.com.br/caixa-de-papelao-
n5-50-x-30-x-25?utm_source=Site&
utm_medium=GoogleMerchant&
utm_campaign=GoogleMerchant&sku=CECXN510&
gclid=EAIaIQobChMI-
v-W28vE8AIVwYORCh2FEAh8EAQYAiABEgJ4f_D_BwE
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LOJAS
AMERICANAS

R$ 14,92

https://www.americanas.com.br/produto
/3198992155?epar=bp_pl_00_go_todos-os-
produtos_geral_gmv&loja=11234516000117&WT.srch=1&
opn=YSMESP&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&
i=6080f0ea49f937f62587ebf4&
o=60804a4ff8e95eac3dbc9cf0&gclid=EAIaIQobChMI-
v-W28vE8AIVwYORCh2FEAh8EAQYBiABEgKJy_D_BwE

EMBALAGEM
FÁCIL

R$ 12,68
https://www.embalagemfacil.com.br/produto/caixa-de-papelao-
ef-n5-50-x-30-x-25cm-10und/4715389/

VALOR MÉDIO
UNITÁRIO

R$ 10,99

Destaque-se que todas as pesquisas realizadas fora sítio "Banco de Preços", podem ser verificadas no documento 0891999, além
dos endereços eletrônicos disponíveis.

Assim, tendo por base os parâmetros acima delineados, obtivemos o valor total estimado de R$ 58.504,46 (cinquenta e oito mil
quinhentos e  quatro reais e quarenta e seis centavos), a seguir: 

LOTE ITEM MATERIAL QUANTIDADE UNIDADE
VALORES

UNITÁRIO
(R$)

TOTAL (R$)

1

1
APONTADOR METÁLICO para lápis de madeira nº 2, 2-A,
2-B, com lâmina em aço inoxidável.

200 UNIDADE 0,57 114,00

2

TESOURA EM AÇO INOX, tamanho mínimo de 17cm e
cabo em material plástico na cor preta.  Deverá constar  na
embalagem  original  do  fabricante  de  que  a  lâmina  é
confeccionada em aço inox ou haver inscrição na própria
lâmina nesse sentido. Deverá apresentar corte perfeito e ser
resistente  ao  uso.       Marcas  de  Referência:  BRW.
Mundial, TRIS, Tramontina, Western

100 UNIDADE 4,22 422,00

3

GRAMPEADOR DE MESA, tamanho MÉDIO,  estrutura
em metal  resistente de alta  qualidade,  próprio  para grampo
26/6,  com capacidade para grampear até  20 folhas de papel
75g/m²,  medindo  aproximadamente  17 cm de  comprimento,
marca impressa no produto, com garantia mínima de 11 meses
(troca imediata em caso de defeito). Marcas de Referência:
Maxprint, easy office, grampline. 

300 UNIDADE 14,22 4.266,00

1

4

CLIPS GALVANIZADO 2/0, para papel, fabricado com
arame de aço, caixa contendo 100 clips. Marca do fabricante

e identificação do produto impressa na caixa. Validade
indeterminada.

800 CAIXA 1,69 1.352,00

5
ALFINETE PARA QUADROS DE AVISO OU MAPA,

cabeça esférica ou tipo taça em plástico colorido, ponta
afiada em aço niquelado.  Caixa com 100und.

200 CAIXA 4,50 900,00

6
ESTILETE PEQUENO, lâmina em aço inoxidável medindo

aproximadamente 7 x 1 cm.
200 UNIDADE 4,98 996,00

7
EXTRATOR DE GRAMPOS, MONOBLOCO, EM AÇO

INOX, medindo 15 X 2 cm.
150 UNIDADE 1,47 220,50

8
FITA ADESIVA TRANSPARENTE em polipropileno,
medindo 12 mm x 30 m. Marca impressa do fabricante.

Validade mínima de 17 meses a partir da entrega.
500 UNIDADE 2,67 1.335,00

9

FITA  ADESIVA  LARGA,  transparente,  medindo
aproximadamente  50  mm X  50  m,  com  adesivo  à  base  de
resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no
corpo  ou  embalagem  do  produto.  Validade  mínima  de  17
meses a partir da entrega.

1000 UNIDADE 3,44 3.440,00

10

MEXEDOR BIODEGRADÁVEL PARA CAFÉ, em bambu
ou  madeira  reflorestada,  certificada.  Em  pacotes  de  1000
unidades. Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação
e quantidade na embalagem. 

15 PACOTE 30,67 460,05

2

11

PASTA PLÁSTICA EM L, com abertura no formato em
“L”, transparente, em PVC, tamanho A4, medindo

aproximadamente 310X225 mm, embaladas a cada 100
unidades.

2500 UNIDADE 1,02 2.558,33

12
LIGA ELÁSTICA TIPO LATEX, amarelo nº 18.

Pacote com 1 KG
120 PACOTE 27,72 3.326,40

13

CANETA TIPO MARCA TEXTO AMARELA, ponta
chanfrada fluorescente, na cor amarela, em polietileno, traço
medindo 5 mm, tinta à base de água. Produto entregue em
caixas. Marca impressa no produto. Validade mínima de 17
meses a partir da entrega.

600 UNIDADE 4,10 2.460,00

SEI/TRE-AL - 0891311 - Despacho https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 de 5 18/05/2021 14:24



14

LÁPIS GRAFITE Nº 2, em madeira de reflorestamento,
certificada, medindo 17 cm de comprimento, fornecidos em

caixas originais do fabricante, com no máximo 200 unidades.
Validade mínima de 18 meses contados da entrega do

produto.

500 UNIDADE 0,55 275,00

2

15

PASTA A-Z, em papel cartão plastificado com medidas
aproximadas de 2mm de espessura, lombo largo (07 cm) e
345 mm x 280 mm no tamanho, tigrada, com identificador,
olhal e compressor plástico, forrada com papel monolúcido

de 75g., mecanismo niquelado/galvanizado. Acondicionadas
em caixas de papelão.

400 UNIDADE 14,57 5.828,00

16
ESCANINHO  DE  MESA  DUPLO  -  Caixa  de
correspondência  dupla  bandeja,  fumê,  acondicionada  em
caixas de papelão. TAM. Ofício. Material poliestireno.

60 UNIDADE 22,63 1.357,80

17
CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO, cor
azul,  tam.  ofício,  aprox.  35x13x25cm,  cintada
obrigatoriamente a cada 50 unidades.

1000 UNIDADE 5,37 5.370,00

18
CANETA TUBULAR EM  ALUMÍNIO,  com  base  fixa  e
suporte para repouso e corrente craquelada.

40 UNIDADE 15,51 620,40

19
CAIXA  EM  PAPELÃO,  REFORÇADA,  DO  TIPO
E-COMERCE,  medindo  aproximadamente  50X30X25cm,
cintadas a cada  50 unidades.

900 UNIDADE 10,99 9.891,00

20
Abraçadeira (LACRE) em Nylon, medindo mín. 150 X 3,6
mm. Pacote com 1000 und.

12 PACOTE 3,64 43,68

3

21

CARREGADOR  PARA  PILHA,  “AA”  e  “AAA”,
bivolt,  portátil  para  recarga  de  até  4(quatro)  pilhas
recarregáveis simultaneamente. Garantia mínima de 11 meses
a partir da data de recebimento

35 UNIDADE 50,89 1.781,15

22 PILHAS AAA ALCALINA, CARTELA COM 4 UND 300 UNIDADE 7,30 2.190,00

23 PILHAS AA ALCALINA, CARTELA COM 4 UND 200 UNIDADE 7,20 1.440,00

24
PILHAS  AAA  RECARREGÁVEL,  em  Níquel-Metal
Hídrico, 2000mAh ou superior, CARTELA COM 4 UND

200 UNIDADE 30,07 6.014,00

25
MOUSE  ÓPTICO  sistema  plug  §  play,  scroll  roller,
compatível  com  windows  98/ME/2000/XP/Vista/Windows7
/8/10; Interface USB. Tamanho: 24x34x28mm.

50 UNIDADE 10,02 501,00

26

MOUSE PAD ergonômico com apoio de pulso,  produzido
em  gel,  revestido  em  tecido  poliamida  na  cor  preta.  Base
antiderrapante. Dimensões aproximadas: 22 (L) X 25,5 (C) X
2,3 (h) cm.

85 UNIDADE 15,79 1.342,15

VALOR TOTAL ESTIMADO  R$ 58.504,46

Por fim, sugerimos, s.m.j, que essa contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de participação a micro e pequenas empresas.

À deliberação superior.

Respeitosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
Seção de Instrução de Contratações

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Técnico Judiciário, em 13/05/2021, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção Substituta, em 13/05/2021, às 14:59, 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 0891311 e o
código CRC 9BF2A955.
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