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Memorando nº 931 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 15 de outubro de 2021.

Para:Diretoria-Geral

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022

 

Sr. Diretor Geral,
 
Em atendimento à Portaria nº 260/2021, da Presidência

deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, encaminho anexo a
Vossa Senhoria, uma minuta de Tremo de Referência acompanhada
de dois anexos, cujo objeto é a contratação de empresa para o
fornecimento dos materiais gráficos a serem utilizados nas Eleições
Gerais de 2022.

A presente minuta do Termo de Referência foi baseada na
contratação análoga para as Eleições Gerais 2018.

Analisando o Termo das Eleições municipais de 2020,
verificou-se a especificação de cartaz de identificação de seções
condensadas, bem como formulários referentes ao voto em trânsito.
Dessa forma solicito informar se é para incluir esses itens na
presente contratação.

Solicito ainda que seja informado à gestão se estão
corretos os prazos constantes nos itens 4.1 e 4.2 desta minuta
apresentada, os quais foram retirados do Termo das Eleições de
2018.

A base de cálculo que definirá o quantitativo do material
a ser adquirido encontra-se discriminada no Anexo I do Termo de
Referência, sendo considerada, inclusive, uma margem de segurança
em função de perdas.

Para a definição do quantitativo dos materiais
especificados nos itens 03 (grupo 1) e 26 (grupo7), constantes no
anexo I, será necessária a informação da quantidade de mesas de
justificativas (quantidade precisa ou estimada).
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Também relativo à definição do quantitativo, informo que
para a aquisição dos diplomas, consideru-se a soma dos cargos
eleitos, acrescidos dos suplentes, 02 (dois) para o cargo de senador e
03 (três) para cada cargo de deputado federal e estadual. Adicionado
um percentual de 10% para efeito de contingência.

Desta forma, caso seja da anuência superior, submeto o
referido Termo para análise e aprovação das unidades competentes
deste Tribunal, bem como, se for o caso, para indicar o acréscimo ou
supressão dos itens a serem adquiridos.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 22/11/2021, às 18:07, 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
0960004 e o código CRC B07DC81B.

0007418-50.2021.6.02.8000 0960004v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS) – ELEIÇÕES 2022

 

1. OBJETO
1.1. Aquisição de materiais gráficos para as Eleições Gerais de 2022,
de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes
do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.
1.2. O objeto deste Termo de Referência poderá sofrer acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art.
65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. A supressão poderá exceder esse limite,
nos casos de acordo celebrado entre os contratantes, segundo dispõe
o art. 65, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93.
 
OBS.:
I - Os modelos constantes no Anexo II são meramente ilustrativos,
cujo objetivo é servir de base para auxiliar a elaboração do
orçamento por parte da empresa a ser contratada.
II - Os modelos a serem impressos (objetos deste Tremo de
Referência), serão encaminhados à empresa contratada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (contratante).
 
2. JUSTIFICATIVA
Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e
realização das Eleições Gerais 2022.
 
3. ESTRATÉGIA DE COMPRA
As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO
POR LOTE.
 
4. CONDIÇÕES
4 . 1 . Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá
providenciar, no prazo de 5 dias úteis, um modelo impresso de cada
item, que será submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e
aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada terá o
prazo de 20 dias para confecção e entrega dos formulários e demais
itens de modelos constantes deste Termo de Referência destinados
ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega não poderá exceder
o dia 31/08/2022, sob pena de prejudicar o cronograma de
distribuição do material aos cartórios eleitorais.
4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente
serão confeccionados mediante autorização da Unidade
Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do
1º Turno, observando-se o prazo de entrega até o dia 10 de
outubro de 2018.
4. 3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues
rigorosamente em acordo com as especificações deste Termo de
Referência, devendo os interessados em participar do certame
licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e
condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de
empacotamento dos itens licitados.
4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade
prévia do material com as especificações deste Termo de Referência
será de 2 dias úteis após o recebimento do modelo impresso para
aprovação.
 
5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5 . 1 . Só será admitida a contratação de empresa que esteja
regularmente registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
5.2. Todo o papel utilizado para a produção do material impresso
deverá ser composto com 100% de celulose de eucalipto reflorestado
e possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Cerflor
(Programa Brasileiro de Certificação Florestal/ Programme for the
Endorsement of Forest Certification).
5 . 2 . 1 . A contratada deverá apresentar comprovação do
atendimento, pelo fabricante do papel a ser utilizado, aos requisitos
para obtenção de certificação de cadeia de custódia que ateste o
manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou
Rótulo Ecológico da ABNT).
5.3. A contratada deverá apresentar, declaração sob as penas da lei,
de atendimento aos requisitos de sustentabilidade acima dispostos.
 
6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade
com todas as condições, modelos e prazos estipulados;
6.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento
ajustado sem prévia e expressa anuência do Contratante;
6. 3 . Substituir, em 5 dias úteis, a contar do recebimento da
notificação, todo e qualquer material que apresentar defeito ou
estiver fora das especificações constantes deste Termo.
6.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias
corridos, o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido
substituído, sob pena de descarte ou de aproveitamento por parte da
Administração;
6 . 5 . Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da contratação.
6.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com
o compromisso assumido, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
6.7. 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
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acompanhamento do TRE-AL;
6.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 dias úteis que
anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que
impossibilitem o seu cumprimento.
6.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em
qualquer fase da contratação.
 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de
Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução
contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa as
ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por
parte daquela;
7.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
7. 3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao
objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora;
7.4. 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;
7.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de
Almoxarifado, qualquer material entregue equivocadamente ou em
desacordo com as especificações mínimas exigidas neste ato
convocatório;
 
8. ENTREGA E RECEBIMENTO
8. 1. Os produtos deverão ser entregues impreterivelmente, no
horário de expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo,
n.º 7200- D, no Bairro Serraria, CEP 57.046-000, telefone: (82) 3328-
1947.
8.2. O prazo de entrega será de 20dias, contados da data de
autorização da Unidade Fiscalizadora para impressão definitiva. Após
este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou
inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto no
instrumento convocatório.
8.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se
verificadas irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada,
que terá o prazo máximo de 5 dias úteis para substituí-los,
circunstância que não interromperá o prazo de execução contratual.
8.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:
8.4.1. Provisoriamente, em até 02 (dois) dias úteis, pela
fiscalização/gestão do contrato, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações constantes do
pedido.
8.4.2. Definitivamente, em até 5 dias úteis, após verificação de
qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pela
Unidade Fiscalizadora do Contrato, com o auxílio das unidades
executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2018).
8. 5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente
embalados, em conformidade com as especificações do Anexo I deste
Termo de Referência.
8.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a
Contratada a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar
os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados.
 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. 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 anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
das demais cominações legais.
9.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas, garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa
adjudicatária às seguintes sanções:
9.2.1. 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;
9.2.2. Multa:
9.2.2.1. 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% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;
a2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;
a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.
9.2.2.2. Multa por inexecução contratual:
b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, 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) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato,
em virtude de descumprimento do item 8.1 deste Termo de
Referência.
b3)  Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do
contrato, em virtude de descumprimento do item 8.5 deste Termo de
Referência.
b4) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será
calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a
25 dias, desde que a   administração não mais aceite o material;
9 . 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
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previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas
judicialmente.
9.4. 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.
9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na
execução dos serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força
maior.
9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

 

 

 

ANEXO I

 

1. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

 

GRUPO 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

01

Formulário Ata
da Mesa
Receptora de
Votos, em papel
offset 75 g/m²
branco, no
formato A4,
impressão frente
e verso na cor
preta e em via
única.
Obs.: deverão
ser entregues
em 120 pacotes
cintados
contendo 50
unidades e 50
pacotes cintados
contendo 50
unidades cada.

1 formulário por
seção eleitoral,
com o acréscimo
contingente de
10%,
considerando a
divisão em
pacotes de 50 e
de 25 unidades.

Folha 7.420 7.420

02

Formulário Ata
da Mesa
Receptora de
Votos
“Continuação”,
em papel offset
75 g/m² branco,
no formato A4,
impressão frente
e verso na cor
preta e em via
única.
Obs.: deverão
ser entregues
em 120 pacotes
cintados
contendo 50
unidades e 50
pacotes cintados
contendo 50
unidades cada.

1 formulário por
seção eleitoral,
com o acréscimo
contingente de
10%,
considerando a
divisão em
pacotes de 50 e
de 25 unidades.

Folha 7.420 7.420

03

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

? Folha ? ?

04

Folha de Não
Votantes,
Formato A4,
papel branco de
75 g/m²,
impressão
frente, na cor
preta e em uma
única via. Obs.:
deverão ser
entregues em
pacotes cintados
contendo 25
unidades cada.

Aproximadamente
20% do total de
eleitores do
estado, dividido
por 14,
considerando uma
sobra de 1.400.

Folha 33.200 33.200

05

Formulário
para
identificação
de eleitor com
deficiência ou
mobilidade
reduzida, 1º
T u r n o , nas
seguintes
Especificações:
tamanho 14,7cm
x 6,9cm,
impressos em 3
por página A4,
papel AP 75g/m²
e impressão em
preto e branco.

Calculado sendo 1
folha A4 contendo
3 formulários,
sendo 3 folhas por
Seção Eleitoral,
que contará com
9 formulários,
com
arredondamento
para centenas.

Folha 20.300 20.300
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GRUPO 02

TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

06

Cédulas de votação – Eleição Majoritária –1 º turno, para o cargo de Presidente,
impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números, em papel
opaco originalmente amarelo de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191
mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser entregues embaladas em pacotes
contendo 100 unidades cada.

5% do total de eleitores e considerando a
divisão em dezenas Unidade 111.220 111.220

07

Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 1ºturno,para os cargos de Senadores e
Governador,impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números,
em papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm,
largura 191 mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser entregues embaladas em
pacotes contendo 100 unidades cada.

5% do total de eleitores e considerando a
divisão em dezenas Unidade 111.220 0

08

Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 2ºturno, se houver, para o cargo de
Governador, impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números, em papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m², dimensões: altura mínima
84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra 84 mm. Deverão ser entregues
embaladas em pacotes contendo 100 unidades cada.

5% do total de eleitores e considerando a
divisão em dezenas Unidade 0 111.220

09

Cédulas de votação – Eleição Proporcional, impressão frente e verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e números, em papel opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura
mínima 84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra: 84 mm. Deverão ser entregues
embaladas em pacotes contendo 10 unidades cada.

5% do total de eleitores e considerando a
divisão em dezenas Unidade 111.220 0

10

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –1º turno, para o cargo de
Presidente, impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números,
em papel opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 mm,
largura após a dobra 84 mm

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

Unidade 1.500 1.500

11

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária – 1º turno, para os cargos de
Senadores e Governador, impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de
letras e números, em papel opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm,
largura 191 mm, largura após a dobra 84 mm

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

Unidade 1.500 0

12

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –2º turno, se houver, para o cargo de
Governador, impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números, em papel opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm, largura
191 mm, largura após a dobra 84 mm

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

Unidade 0 1.500

13
Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional, impressão frente e verso na cor
preta e tipo uniforme de letras e números, em papel opaco branco de 75 g/m²,
dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra 84 mm

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

Unidade 1.500 0

 

GRUPO 03

TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

14

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de Materiais de Votação, em
papel branco de 75 g/m², com altura de 13 cm e largura de 18 cm, impressão frente, na
cor preta e em duas vias, com carbono, em blocos 10 X 2, colados na cabeça.
OBSERVAÇÃO: Entrega separada em grupo de 50 unidades.

1 bloco “10 x 2” por local de votação com
acréscimo contingente de aproximadamente
10%.

Bloco 1.150 1.150

15

Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa Receptora de Votos/Mesa
Receptora de Justificativas. (1º Turno), em papel branco de 75 g/m², com altura de 13
cm e largura de 18 cm, impressão frente, na cor preta e em duas vias, com carbono, em
blocos 10 X 2, colados na cabeça.
OBSERVAÇÃO: Entrega separada em grupo de 50 unidades.

 1 folha (recibo) para cada Seção Eleitoral,
com o acréscimo contingente de 10%. Unidade 1.150 1.150

 

GRUPO 04

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

16
Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa, em papel
kraft ouro de 90 g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, impressão frente, na cor preta,
acondicionados em pacotes de 10 em 10.

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

Unidade 7.420 7.420

17
Envelope para Remessa da Memória do Resultado de Votação, em papel kraft puro de,
no mínimo, 180 g/m², no tamanho de 15x10 cm, impressão frente, na cor preta, com
fecho autocolante e acondicionados em pacotes de 10 em 10.

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

Unidade 7.420 7.420

18
Envelope para Acondicionamento de Justificativas, em papel kraft ouro de 90 g/m², no
tamanho de 20 x 28 cm, impressão frente, na cor preta, acondicionados em pacotes de
10 em 10.

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

Unidade 7.420 7.420

19
Envelope para Acondicionamento das Cédulas de votação nas Eleições, em papel kraft
ouro de 90 g/m², no tamanho de 26 x 36 cm, impressão frente, na cor preta,
acondicionados em pacotes de 10 em 10.

 10% do total de Seções Eleitorais e
considerando a divisão em dezenas. Unidade 680 680

 

GRUPO 05

TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

20

Senhas, em papel-jornal, agrupadas em blocos com 50 folhas por bloco, no tamanho de
60mm
(L) x 80mm (A), impressão frente, na cor preta, com detalhes em tons de cinza , corte
reto, acabamento de blocagem (colados na cabeça). Obs.: os blocos serão acondicionados
em pacotes de 50 unidades.

 40 senhas para cada seção eleitoral,
considerando uma sobra de 53.120. Unidade 269.800 269.800

 

GRUPO 06
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TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

21
Diplomas em papel couché fosco de 230 g,
padrão A4, impressão frente em policromia, conforme modelo, acondicionados em
pacotes de 10 unidades cada.

 Considerando a soma dos cargos eleitos,
acrescidos dos suplentes (02 para o cargo de
senador e 03 para cada cargo de deputado
federal e estadual). Adicionado um percentual
de 10% para efeito de contingência.

Unidade 165 0

 

GRUPO 07

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

22

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas receptoras de votos,
em papel adesivo com brilho e autocolante, de acordo com os modelos anexos,
contendo, cada cartela, a identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º MESÁRIO e
SECRETÁRIO. Os itens deverão ser confeccionados em cartelas contendo, cada uma, 4
bottons, e entregues em pacotes de 50 unidades cada.

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

Cartelas 7.450 7.450

23

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

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

Folha 7.450 7.450

24

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), com brasão da República e dizeres: “A
SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no tamanho 12 cm (A) x 41,5 (L), fabricado em
policromia, do tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão digital em alta
resolução. O material deverá ser entregue em pacotes de 25 unidades cada.

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

Unidade 2.310 2.310

25

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) com dizeres: “CREDENCIAL N.º____ –
TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA
ELEITORAL, Lei 6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), fabricado em
policromia, do tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão digital em alta
resolução. O material deverá ser entregue em pacotes de 25 unidades cada.

150 por Zona Eleitoral, com acréscimo
contingente de 10%. Unidade 6.930 6.930

26 Cartaz Mesa Justificativa de Votos, tamanho A3; formato 29,7x42 cm.; Cores: 4/0;
Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset. 1 por local de Mesa de Justificativa Unidade ? ?

 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

 

 

Allan Fon Andrade, Analista Judiciário, Mat. 3092R090

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 22/11/2021, às 18:09, 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
0964088 e o código CRC E4B2B2C9.

0007418-50.2021.6.02.8000 0964088v22
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ANEXO II

MODELOS

Os modelos  constantes  neste  presente  documento  (Anexo  II),  apesar da similaridade,  são
meramente  ilustrativos,  cujo  objetivo  é  servir  de  base  para  auxiliar  a  elaboração  do
orçamento por parte da empresa a ser contratada. 

• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos 

FRENTE

Anexo II - Modelos (0976404)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 8
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• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos

VERSO

Especificações: tamanho A4 (210x 297mm), papel AP 75g/m²; impressão em preto e branco, frente 
e verso.
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• GRUPO 1 – ITEM 2 – Formulário Ata da Mesa Receptora – Registro de Ocorrências 
( Continuação)

FRENTE
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• GRUPO 1 – ITEM 2 – Formulário Ata da Mesa Receptora – Registro de Ocorrências 
( Continuação)

VERSO

Especificações: tamanho A4 (210x 297mm), papel AP 75g/m²; impressão em preto e branco, frente 
e verso.
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• GRUPO 1 – ITEM 3 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas

Anexo II - Modelos (0976404)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 12



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

• GRUPO 1 – ITEM 4 – Folha de Não Votantes
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• GRUPO 1 – ITEM 5 – Formulário para Identificação do Eleitor com Deficiência ou 
Mobilidade Reduzida
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• GRUPO 2 – ITEM 6 – Cédula Eleitoral Majoritária – 1º e 2º Turnos (PRESIDENTE)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
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• GRUPO 2 – ITEM 7 – Cédula Eleitoral Majoritária – 1º Turnos (SENADORES E 
GOVERNADOR)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
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• GRUPO 2 – ITEM 8 – Cédula Eleitoral Majoritária – 2º Turno (GOVERNADOR)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
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• GRUPO 2 – ITEM 9 – Cédula Eleitoral Proporcional – (DEPUTADO FEDERAL E 
ESTADUAL)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco BRANCO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
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• GRUPO 2 – ITEM 10 – Cédula para Votação Paralela – 1º E 2º TURNOS -
(PRESIDENTE)

Especificações: Impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números, em papel 
opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra 
84 mm 
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• GRUPO 2 – ITEM 11 – Cédula para Votação Paralela – 1º TURNO – (SENADOR E 
GOVERNADOR)

Especificações: Impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números, em papel 
opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra 
84 mm
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• GRUPO 2 – ITEM 12 – Cédula para Votação Paralela – 2º TURNO – 
(GOVERNADOR)

Especificações: Impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números, em papel 
opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra 
84 mm
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• GRUPO 2 – ITEM 13 – Cédula para Votação Paralela – Eleição Proporcional  – 
(DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL)

Especificações: Impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números, em papel 
opaco branco de 75 g/m², dimensões: altura mínima 84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra 
84 mm
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• GRUPO 3 – ITEM 14 – Recibo de Quitação de Estrega de Urnas Eletrônicas e de 
Materiais de Votação
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• GRUPO 3 – ITEM 15 – Recibo de Quitação de Material ao Presidente da Mesa 
Receptora de Votos/Mesa Receptora de Justificativas

Anexo II - Modelos (0976404)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 24



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

• GRUPO 4 – ITEM 16 – Modelo do Envelope para Remessa de Material de Eleição 
(REMESSA À JUNTA ELEITORAL DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À MESA).
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• GRUPO 4 – ITEM 17 – Modelo do Envelope para Remessa de Memória de Resultado 
– MR.
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• GRUPO 4 – ITEM 18 – Modelo do Envelope para Acondicionamento dos Formulários 
de Justificativas e de Identificação do Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.
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• GRUPO 4 – ITEM 19 – Modelo do Envelope para Acondicionamento Modelo do 
Envelope para Acondicionamento das Cédulas Eleitorais.
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• GRUPO 5 – ITEM 20 – Senhas.
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• GRUPO 6 – ITEM 21 – Diploma Eleitoral.
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• GRUPO 7 – ITEM 22 – Bottons 
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• GRUPO 7 – ITEM 23 – Letreiro “ Zona Seção”
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• GRUPO 7 – ITEM 24 – Adesivo Alfabético Automotivo (fixação externa)

“A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL”
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• GRUPO 7 – ITEM 25 – Adesivo Alfabético Automotivo (fixação externa)

“CREDENCIAL N.º ____ –TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES –A SERVIÇO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL, Lei 6.091/1974”
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• GRUPO 7 – ITEM 26 – Cartaz Mesa Justificativa de Votos
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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 novembro de 2021.
 
Em atenção à Minuta do Termo de

Referência (0964088) apresentada, faço encaminhar os autos
eletrônicos à Comissão Permanente de Planejamento das
Eleições para apreciação, assim como as demais questões
suscitadas pelo Gestor Contratual no Memorando nº 931/2021
(0960004).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/11/2021, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977650 e o código CRC 99F7965F.

0007418-50.2021.6.02.8000 0977650v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração.
De ordem.
Conforme sabido, restou deliberado na Comissão Permanente de

Planejamento das Eleições que a Secretaria de Administração deve se
manifestar sobre as formalidades legais de todos os  contratos de Eleições,
aprovando ou determinando a retificação dos Termos de Referência para que
posteriormente fosse verificada pela CPPE, apenas, a obediência à logística
definida.  

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria
para devida análise e manifestação do Termo de Referência de que trata o
evento de nº 0964088, bem como o anexo constante no evento nº 0976404.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 23/11/2021, às 18:04, 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
0977873 e o código CRC 3C26A637.

0007418-50.2021.6.02.8000 0977873v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho CPPE 0977873, observo que

a aprovação do Termo de Referência prescinde da definição
das questões suscitadas pelo gestor no Memorando 931
(doc. 0960004), que demandam análise prévia da Comissão, a
exemplo do item cartaz para identificar seções condensadas,
adotado em face de peculiaridade das eleições 2020.

De todo modo, como sugestão, o gestor poderá,
inicalmente, revisar a proposição à luz da minuta de
resolução publicada pelo TSE para as audiências
públicas: Audiências Públicas sobre as minutas das
resoluções que regerão as Eleições 2022 — Tribunal Superior
Eleitoral (tse.jus.br), especialmente a minuta que trata de Atos
gerais do processo eleitoral para as Eleições 2022, arts. 99,
100 e 155 (Minuta - Atos Gerais.pdf (tse.jus.br).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/11/2021, às 00:00, 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
0977972 e o código CRC A821B5A0.

0007418-50.2021.6.02.8000 0977972v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral,
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito desconsiderar o Despacho GSAD 0977972.
Em seguida, reformularei o encaminhamento.
 
Respeirosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/11/2021, às 10:50, 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
0978057 e o código CRC 940E340C.

0007418-50.2021.6.02.8000 0978057v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho CPPE 0977873, observo que

a aprovação do Termo de Referência depende da definição das
questões suscitadas pelo gestor no Memorando 931
(doc. 0960004), que demandam análise prévia da Comissão, a
exemplo do item cartaz para identificar seções condensadas
(não agregadas, na forma tradicional), adotado em face de
peculiaridade das eleições 2020, considerando a necessidade
de redistribuição das urnas eletrônicas entre as unidades da
federação.

Além disso, alguns itens estão correlacionados ao
contrato de transporte de urnas e mídias, ainda em fase de
definições.

Dessa forma, peço vênia a Vossa Senhoria para que
o feito siga o trâmite indicado no Despacho GDG 0977650.

De todo modo, como sugestão, o gestor poderá,
inicialmente, revisar o Termo de Referência esboçado
(doc. 0964088) à luz da minuta de resolução publicada pelo
TSE para as audiências públicas: Audiências Públicas sobre as
minutas das resoluções que regerão as Eleições 2022 —
Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br), especialmente a
minuta que trata de Atos gerais do processo eleitoral para as
Eleições 2022, arts. 99, 100 e 155 (Minuta - Atos Gerais.pdf
(tse.jus.br).

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/11/2021, às 10:58, 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
0978059 e o código CRC 9563F711.
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
 
Como sugerido pelo Senhor Secretário de

Administração, seguem os autos ao gestor designado para
revisar o Termo de Referência esboçado (doc. 0964088) à luz
da minuta de resolução publicada pelo TSE para as audiências
públicas: Audiências Públicas sobre as minutas das
resoluções que regerão as Eleições 2022 — Tribunal Superior
Eleitoral (tse.jus.br), especialmente a minuta que trata de Atos
gerais do processo eleitoral para as Eleições 2022, arts. 99,
100 e 155 (Minuta - Atos Gerais.pdf (tse.jus.br).

Em paralelo, à Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições para apreciação das demais
questões suscitadas pelo Gestor Contratual no Memorando nº
931/2021 (0960004).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/11/2021, 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
0978324 e o código CRC 259FB93F.

0007418-50.2021.6.02.8000 0978324v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte
sentido (1002971):

Em atenção ao Memorando inaugural, concordar com
o prazo indicado no item 4.1 do TR e corrigir o
indicado no dia 4.2 para 10/10/2022; remeter o feito à
STI, para esclarecer, em 5 dias, o ponto relativo às
MRJ; e à SJ, no mesmo prazo, responder ao
questionamento sobre quantitativo de diplomas.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos para os
fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 21/01/2022, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 21/01/2022, às 11:51, 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
1003262 e o código CRC 9BA884CD.

0007418-50.2021.6.02.8000 1003262v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
À CPPE.
 
Informo que a quantidade e a localização das mesas

receptoras de justificativa são definidas pelos Cartórios
Eleitorais.

 
De qualquer modo, adianto que as próprias seções

eleitorais também são capazes de recepcionar as justificativas
dos eleitores.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/01/2022, às 12:38, 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
1003472 e o código CRC 2C3C15F1.

0007418-50.2021.6.02.8000 1003472v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
 
À Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e

Controle de Feitos, para cumprimento do Despacho CPPE (1003262),
no prazo de 05 (cinco) dias.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 21/01/2022, às 13:12, 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
1003516 e o código CRC 3E8D4DFA.

0007418-50.2021.6.02.8000 1003516v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
Senhora Secretária,
Em resposta ao r. Despacho SJ 1003516, temos a

informar que anuimos com o quantitativo apresentado no
Memorando inaugural no que tange aos diplomas,
considerando-se a soma dos cargos eleitos, acrescidos dos
suplentes, 02 (dois) para o cargo de senador e 03 (três) para
cada cargo de deputado federal e estadual. Adicionado um
percentual de 10% para efeito de contingência.

Ressaltamos, por oportuno, que a quantidade de
suplentes diplomados sempre foi estabelecida através de
prerrogativa exclusiva da Presidência desta e. Corte, assim, o
que se apresenta é um quantitativo mínimo que pode vir a ser
alterado de acordo com a convêniência e oportunidade da
Autoridade Máxima deste Regional se, acaso, resolver
diplomar uma quantidade maior de suplentes.

Alex Flávio Santos da Silva
Coordenador da CRPACF
 

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Coordenador, em 25/01/2022, às 16:21, 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
1004454 e o código CRC 6F6282E7.
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DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
 
À CPPE, para conhecimento do Despacho CRPACF

(1004454).
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 25/01/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1004531 e o código CRC CE5D426E.

0007418-50.2021.6.02.8000 1004531v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2022.

Senhor Diretor-Geral,

 

Após manifestação de Vossa Senhoria, resta, salvo melhor entendimento, ao Gestor do
Contrato o cumprimento da deliberação do despacho 0978324 em seu primeiro
parágrafo . 

Assim, sugiro fixação de prazo para que o Sr. Gestor, diante da minuta de resolução
publicada pelo TSE para as audiências públicas, bem como das demais respostas
apresentadas, possa revisar e apresentar o Termo de Referência para aprovação
técnica da SAD e prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 10/02/2022, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 10/02/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 10/02/2022, às 14:43, 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
1011072 e o código CRC 6A4D567F.

0007418-50.2021.6.02.8000 1011072v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
 
Perfilhando a proposição consubstanciada no

Despacho AGE 1011072, encaminhem-se os autos eletrônicos
à Gestão Contratual para revisão e apresentação, no prazo de
10 (dez) dias úteis, do Termo de Referência Definitivo, haja
vista a minuta de resolução publicada pelo Tribunal Superior
Eleitoral para as audiências públicas, bem como das demais
respostas apresentadas após o Despacho CPPE 1003262.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/02/2022, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011824 e o código CRC 4FF96904.

0007418-50.2021.6.02.8000 1011824v1
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Memorando nº 354 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 25 de março de 2022.

Para: Diretoria-Geral

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022

 

Sr. Diretor-Geral,

 
Encaminhamos, para apreciação de Vossa Senhoria, o

Termo de Referência do material gráfico necessário à preparação e
realização das Eleições Gerais 2022, para que seja providenciada a
contratação de empresa responsável por sua confecção, em
atendimento à Portaria nº 260/2021.

A presente minuta do Termo de Referência foi baseada na
Resolução TSE nº23669/2021, e nas contratações análogas para as
Eleições Gerais 2018 e Eleições municipais de 2020.

A base de cálculo que definidora do quantitativo de
material a ser adquirido encontra-se discriminada no Anexo I do
Termo de Referência, sendo considerada, inclusive, uma margem de
segurança em função de perdas.

Desta forma, caso seja da anuência superior, submeto o
referido Termo para análise e aprovação das unidades competentes
deste Tribunal, bem como, se for o caso, para indicar o acréscimo ou
supressão dos itens a serem adquiridos.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 25/03/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035021 e o código CRC 901C4100.
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TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS) –
ELEIÇÕES 2022

 

1. OBJETO
1.1. Aquisição de materiais gráficos para as Eleições Gerais de
2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições
constantes do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.
1.2. O objeto deste Termo de Referência poderá sofrer acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art.
65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. A supressão poderá exceder esse limite,
nos casos de acordo celebrado entre os contratantes, segundo dispõe
o art. 65, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93.

 
OBS.:
I - Os modelos constantes no Anexo II são meramente ilustrativos,
cujo objetivo é servir de base para auxiliar a elaboração do
orçamento por parte da empresa a ser contratada.
II - Os modelos a serem impressos (objetos deste Tremo de
Referência), serão encaminhados à empresa contratada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (contratante).

 
2. JUSTIFICATIVA
Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e
realização das Eleições Gerais 2022.

 
3. ESTRATÉGIA DE COMPRA
As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO
POR LOTE.

 
4. CONDIÇÕES
4.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá
providenciar, no prazo de 5 dias úteis, um modelo impresso de cada
item, que será submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e
aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada terá o
prazo de 20 dias para confecção e entrega dos formulários e demais
itens de modelos constantes deste Termo de Referência destinados
ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega não poderá exceder
o dia 31/08/2022, sob pena de prejudicar o cronograma de
distribuição do material aos cartórios eleitorais.
4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente
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serão confeccionados mediante autorização da Unidade
Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do
1º Turno, observando-se o prazo de entrega até o dia 10 de
outubro de 2022.
4. 3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues
rigorosamente em acordo com as especificações deste Termo de
Referência, devendo os interessados em participar do certame
licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e
condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de
empacotamento dos itens licitados.
4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade
prévia do material com as especificações deste Termo de Referência
será de 2 dias úteis após o recebimento do modelo impresso para
aprovação.

 
5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5 . 1 . Só será admitida a contratação de empresa que esteja
regularmente registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
5.2. Todo o papel utilizado para a produção do material impresso
deverá ser composto com 100% de celulose de eucalipto reflorestado
e possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Cerflor
(Programa Brasileiro de Certificação Florestal/ Programme for the
Endorsement of Forest Certification).
5 . 2 . 1 . A contratada deverá apresentar comprovação do
atendimento, pelo fabricante do papel a ser utilizado, aos requisitos
para obtenção de certificação de cadeia de custódia que ateste o
manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou
Rótulo Ecológico da ABNT).
5.3. A contratada deverá apresentar, declaração sob as penas da lei,
de atendimento aos requisitos de sustentabilidade acima dispostos.

 
6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade
com todas as condições, modelos e prazos estipulados;
6.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento
ajustado sem prévia e expressa anuência do Contratante;
6.3. Substituir, em 5 dias úteis, a contar do recebimento da
notificação, todo e qualquer material que apresentar defeito ou
estiver fora das especificações constantes deste Termo.
6. 4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias
corridos, o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido
substituído, sob pena de descarte ou de aproveitamento por parte da
Administração;
6.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da contratação.
6.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com
o compromisso assumido, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
6 . 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;
6.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 dias úteis que
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anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que
impossibilitem o seu cumprimento.
6. 9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em
qualquer fase da contratação.

 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de
Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução
contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa as
ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por
parte daquela;
7.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
7. 3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao
objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora;
7.4. 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;
7.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de
Almoxarifado, qualquer material entregue equivocadamente ou em
desacordo com as especificações mínimas exigidas neste ato
convocatório;

 
8. ENTREGA E RECEBIMENTO
8. 1. Os produtos deverão ser entregues impreterivelmente, no
horário de expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo,
n.º 7200- D, no Bairro Serraria, CEP 57.046-000, telefone: (82) 3328-
1947.
8. 2. O prazo de entrega será de 20dias, contados da data de
autorização da Unidade Fiscalizadora para impressão definitiva. Após
este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou
inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto no
instrumento convocatório.
8.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se
verificadas irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada,
que terá o prazo máximo de 5 dias úteis para substituí-los,
circunstância que não interromperá o prazo de execução contratual.
8.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:
8.4.1. Provisoriamente, em até 02 (dois) dias úteis, pela
fiscalização/gestão do contrato, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações constantes do
pedido.
8.4.2. Definitivamente, em até 5 dias úteis, após verificação de
qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pela
Unidade Fiscalizadora do Contrato, com o auxílio das unidades
executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2018).
8.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente
embalados, em conformidade com as especificações do Anexo I deste
Termo de Referência.
8.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a
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Contratada a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar
os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados.

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. 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 anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
das demais cominações legais.
9 . 2 . No caso de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas, garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa
adjudicatária às seguintes sanções:
9.2.1. 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;
9.2.2. Multa:
9.2.2.1. 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% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;
a2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;
a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.
9.2.2.2. Multa por inexecução contratual:
b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, 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) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato,
em virtude de descumprimento do item 8 . 1 deste Termo de
Referência.
B3) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato,
em virtude de descumprimento do item 8 . 5 deste Termo de
Referência.
B 4 ) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será
calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a
25 dias, desde que a  administração não mais aceite o material;
9 . 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.
9.4. 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.
9.5. 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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9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

 

 

 

ANEXO I

 

1. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

 

GRUPO 01
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.
1º
TURNO

QUANT.
2º
TURNO
(SE
HOUVER)

01

For m u l á r i o Ata
da Mesa
Receptora e Ata
da Mesa
Receptora –
Registro de
Ocorrências
(continuação):
*Papel: AP
75g/m2,
*Formato:
Fechado no
Tamanho A4 e
Aberto no
Tamanho A3,
*impressão: frente
e verso em preto e
branco.
Obs.: deverão ser
entregues em 154
pacotes cintados
contendo 50
unidades cada.

1 formulário por
seção eleitoral
(do último
pleito), com o
acréscimo
contingencial de
10%,
considerando a
divisão em
pacotes de 50
unidades.

Folha 7.700 7.700

02

Formulário Ata
da Mesa
Receptora de
Justificativas,
em papel AP 75
g/m² branco, no
formato A4,
impressão frente

1 formulário por
mesa receptora
(base:
quantitativo das
Eleições 2018),
com o
acréscimo
contingencial de
10%,
considerando a

Folha 20 20
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na cor preta e em
via única.

considerando a
divisão em
pacotes de 50
unidades.

03

Formulário para
identificação de
eleitor com
deficiência ou
mobilidade
reduzida,
Especificações:
tamanho 14,7cm x
6,9cm,
impressão: 3
formu-lários por
folha A4,
papel: AP 75g/m²
e cor: em preto e
branco.

Calculado sendo
1 folha A4
contendo 3
formulários,
sendo 3 folhas
por Seção
Eleitoral, que
contará com 9
formulários,
com
arredondamento
para centenas.

Folha 21.000 21.000

 

GRUPO 02
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.
1º
TURNO

QUANT.
2º
TURNO
(SE
HOUVER)

04

Cédulas de
votação –
Eleição
Majoritária,
para o cargo de
Presidente,
impressão frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel: opaco
originalmente
amarelo, AP 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura
191mm, largura
após a dobra 84
mm.
 
Deverão ser
entregues
embaladas em
pacotes contendo
100 unidades
cada.

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 111.300 111.300
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05

Cédulas de
votação –
Eleição
Majoritária –
1ºturno, para os
cargos de
Senadores e
Governador,
impressão: frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel: opaco
originalmente
amarelo de 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura
191mm, largura
após a dobra 84
mm.
Deverão ser
entregues
embaladas em
pacotes contendo
100 unidades
cada.

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 111.300 0

06

Cédulas de
votação – Eleição
Majoritária –
2ºturno, se
houver, para o
cargo de
Governador,
impressão frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel: opaco
originalmente
amarelo, AP 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura
191mm, largura
após a dobra 84
mm.
largura após a
dobra 84 mm.
Deverão ser
entregues
embaladas em
pacotes contendo
100 unidades
cada.

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 0 111.300

Cédulas de
votação –
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07

Eleição
Proporcional,
impressão: frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel: opaco
branco, AP 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura
191mm, largura
após a dobra 84
mm.
Deverão ser
entregues
embaladas em
pacotes contendo
100 unidades
cada.

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 111.300 0

08

Cédulas de
votação paralela –
Eleição
Majoritária –1º
turno, para o
cargo de
Presidente,
impressão: frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel opaco
branco, AP 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura
191mm, largura
após a dobra 84
mm.

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

Unidade 1.500 1.500

09

Cédulas de
votação paralela –
Eleição
Majoritária – 1º
turno, para os
cargos de
Senadores e
Governador,
impressão: frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel opaco
branco, AP 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura

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

Unidade 1.500 0
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191mm, largura
após a dobra 84
mm.

10

Cédulas de
votação paralela –
Eleição
Majoritária –2º
turno, se houver,
para o cargo de
Governador,
impressão: frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel opaco
branco, AP 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura
191mm, largura
após a dobra 84
mm.

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

Unidade 0 1.500

11

Cédulas de
votação paralela –
Eleição
Proporcional,
impressão: frente
e verso na cor
preta e tipo
uniforme de letras
e números,
papel opaco
branco, AP 75
g/m²,
dimensões: altura
84mm x largura
191mm, largura
após a dobra 84
mm.

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

Unidade 1.500 0

 

GRUPO 03

TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.
1º
TURNO

QUANT.
2º
TURNO
(SE
HOUVER)

Recibo de
Quitação de
Entrega de
Urnas
Eletrônicas e de
Materiais de
Votação – Blocos
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12

100 fls. (50 jogos
x 2 vias), em
papel
Autocopiativo,
56gr, sem
numeração, com
acabamento de
blocagem +
picote + grampos.
Descrição dos
Blocos: Material:
Papel
Autocopiativo
56gr
Encadernação:
Blocagem +
Grampo + Picote
Acabamento:
Bloco com 100
folhas – sendo 2
vias (1ª via
Branca - 50 folhas
e 2ª via Branca ou
Amarela – 50
folhas) + picote
na 1ª via,
deixando a 2ª via
fixa + grampo
Cor: 1x0 (a
impressão será
realizada na cor
preta com
detalhes em tons
de cinza) Obs.:
Entrega separada
em lote de 10
unidades.

1 jogo de folhas
(1ª via branca +
2ª via amarela)
por seção
eleitoral com
acréscimo
contingente de
aproximadamente
10%.

Bloco 154 154

13

Recibo da
Entrega de
Material ao
Presidente da
Mesa Receptora
de Votos/Mesa
Receptora de
Justificativas -
Blocos 100 fls. (50
jogos x 2 vias), em
papel
Autocopiativo,
56g, sem
numeração, com
acabamento de
blocagem (colados
na cabeça) +
picote na primeira
via (branca) de
cada jogo.
Descrição dos
Blocos:
Material: Papel
Autocopiativo 56g
Encadernação:

1 jogo de folhas
(1ª via branca +
2ª via amarela)
por seção
eleitoral com
acréscimo

Bloco 154 154
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Blocagem +
Picote
Acabamento:
Bloco com 100
folhas –sendo 2
vias (1ª via
Branca -50 folhas
e 2ª via Amarela –
50 folhas) +
picote na 1ª via,
deixando a 2ª via
fixa na cabeça do
bloco.
Cor: 1x0 (a
impressão será
realizada na cor
preta com
detalhes em tons
de cinza).
Obs.: Entrega
separada em lote
de 10 unidades.

contingente de
aproximadamente
10%.

14

Senhas, em
papel-jornal,
agrupadas em
blocos com 50
folhas por bloco,
no tamanho de
60mm
(L) x 80mm (A),
impressão frente,
na cor preta, com
detalhes em tons
de cinza, corte
reto, acabamento
de blocagem
(colados na
cabeça). Obs.: os
blocos serão
acondicionados
em pacotes de 50
unidades.

Um Bloco com 50
senhas para cada
seção eleitoral,
Adicionado um
percentual de
10% para efeito
de contingência.

Bloco 7.700 7.700

 

GRUPO 04
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.
1º
TURNO

QUANT.
2º
TURNO
(SE
HOUVER)

Envelope para
Remessa à Junta
Eleitoral dos
documentos
relativos à Mesa.
Envelope Saco com

1 envelope
para cada
Seção
Eleitoral,
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15
Fita Adesiva
(autocolante), em
material reciclado,
90 g/m², no tamanho
de 24 x 34 cm,
impressão frente, na
cor preta,
acondicionados em
pacotes de 10 em
10.

Eleitoral,
com o
acréscimo
contingente
de 10% e
considerando
a divisão em
dezenas.

Unidade 7.700 7.700

16

Envelope para
Remessa da
Memória de
Resultado de
Votação, em papel
reciclado, de, no
mínimo, 180 g/m²,
no tamanho de
15x10 cm,
impressão frente, na
cor preta, com fecho
autocolante e
acondicionados em
pacotes de 10 em
10.

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

Unidade 7.700 7.700

17

Envelope para
Acondicionamento
dos Formulários
de Justificativas e
de Identificação
do Eleitor com
Deficiência ou
Mobilidade
Reduzida,
Envelope Saco com
Fita Adesiva
(autocolante), em
material reciclado,
90 g/m², no tamanho
de 20x 28cm,
impressão frente, na
cor preta,
acondicionados em
pacotes de 10 em
10.

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

Unidade 7.700 7.700

18

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

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

Unidade 700 700
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GRUPO 05

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.
1º
TURNO

QUANT.
2º
TURNO
(SE
HOUVER)

19

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

Considerando
a soma dos
cargos
eleitos,
acrescidos
dos suplentes
(02 para o
cargo de
senador e 03
para cada
cargo de
deputado
federal e
estadual).
Adicionado
um
percentual de
10% para
efeito de
contingência.

Unidade 165 0

 

GRUPO 06
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANTIDADE
1º TURNO

QUANTIDADE
2º TURNO
(SE HOUVER)

20

Bottons de
identificação dos
cargos dos
componentes das
mesas receptoras
de votos, em papel
adesivo com brilho
e autocolante, de
acordo com os
modelos anexos,
contendo, cada
cartela, a
identificação de
PRESIDENTE, 1º
MESÁRIO, 2º
MESÁRIO e
SECRETÁRIO. Os
itens deverão ser
confeccionados em
cartelas contendo,

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

Cartela 7.700 7.700
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cada uma, 4
b o t t o n s , e
acabamento em
meio-corte para
destacar cada
etiqueta
individualmente. O
ítem deverá ser
entregue em
pacotes de 50
unidades cada.

em pacotes de 50
unidades cada.

21

Letreiro “Zona
Seção”: padrão A3.
Impressão na
frente (tipo
paisagem), em
preto, papel offset
branco 120 g/m²,
Impressão offset,
entregues em
pacotes de 10
unidades cada, O
letreiro deverá
conter espaço para
inscrição da
número da Zona
Eleitoral e da
Seção Eleitoral, de
acordo com
modelo constante
no anexo II.

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

Folha 7.700 7.700

22

Adesivo
alfabético
automotivo
(fixação externa),
com brasão da
República e
dizeres: “A
SERVIÇO DA
JUSTIÇA
ELEITORAL”, no
tamanho 12 cm (A)
x 41,5 (L),
fabricado em
policromia, do tipo
leitoso, da cor
branca, de vinil,
com impressão
digital em alta
resolução. O
material deverá
ser entregue em
pacotes de 25
unidades cada.

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

Unidade 2.310 2.310

Adesivo
alfabético
automotivo
(fixação externa)
com dizeres:
“CREDENCIAL
N.º____ –

Termo de Referência SRACF 1035034         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 65



23

TRANSPORTE
GRATUITO DE
ELEITORES – A
SERVIÇO DA
JUSTIÇA
ELEITORAL, Lei
6.091/1974”, no
tamanho 15 cm (A)
x 40 (L), fabricado
em policromia, do
tipo leitoso, da cor
branca, de vinil,
com impressão
digital em alta
resolução. O
material deverá
ser entregue em
pacotes de 30
unidades cada.

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

Unidade 6.930 6.930

24

Etiquetas para
identificação das
mídias de carga:
Papel:
autoadesivo;
Dimensões:
37,5mm x 21mm;
F r o n t a l : Offset
branco fosco 60 a
75g/m²;
Adesivo: Hotmelt
25g/m²;
Liner: Couchê 80 a
90g/m²;
Acabamento: meio-
corte para
destacar cada
etiqueta
individualmente;
Acondicionamento:
que resguarde a
integridade das
etiquetas.
 
 
 
 

Consulta à STI Unidade 2.000 -

Etiquetas para
identificação das
mídias de
votação:
Papel:
autoadesivo;
Dimensões:
37,5mm x 21mm;
F r o n t a l : Offset
branco fosco 60 a
75g/m²;
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25 Adesivo: Hotmelt
25g/m²;
Liner: Couchê 80 a
90g/m²;
Acabamento: meio-
corte para
destacar cada
etiqueta
individualmente;
Acondicionamento:
que resguarde a
integridade das
etiquetas.

Consulta à STI Unidade 8.000 -

26

Etiquetas para
identificação das
m í d i a s de
resultado:
Papel:
autoadesivo;
Dimensões: 64mm
x 44mm;
F r o n t a l : Offset
branco fosco 60 a
75g/m²;
Adesivo: Hotmelt
25g/m²;
Liner: Couchê 80 a
90g/m²;
Acabamento: meio-
corte para
destacar cada
etiqueta
individualmente;
Acondicionamento:
que resguarde a
integridade das
etiquetas.

Consulta à STI Unidade 16.014 -

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Allan Fon Andrade,
Analista Judiciário
Mat. 3092R090

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 25/03/2022, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035034 e o código CRC AE432379.

0007418-50.2021.6.02.8000 1035034v5
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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 março de 2022.
 
Em atenção ao Memorando nº 354/2022 (1035021), faço

encaminhar os autos eletrônicos à Assessoria de Gestão Estratégica
para inserção em pauta de discussão da próxima reunião da CPPE,
haja vista a juntada do Termo de Referência (1035034), oriunda da
Gestão Contratual (AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2022).

 
Outrossim, de bom alvitre a presença do servidor Allan

Fon Andrade, gestor da referida contratação, com o escopo de
prestar apoio técnico à referida Comissão, em razão de sua expertise
com a temática objeto dos autos.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/03/2022, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035497 e o código CRC 1B0D98BF.

0007418-50.2021.6.02.8000 1035497v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.

Senhor gestor contratual.

Em reunião da Comissão Permanente de Planejamento das Eleições cuja ata consta do
evento 1036842 , restou deliberado que: 

2.5. Inserir os modelos que serão impressos para que após sejam definidos
quantitativos junto aos Cartórios. Após, encaminhar à SAD para análise do Termo de
Referência. Em momento oportuno, disponibilizar os modelos em pdf aos cartórios
para caso necessitem imprimir o material. 

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria para os fins a que
se destina.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 30/03/2022, às 16:49, 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
1037509 e o código CRC 6B635E71.

0007418-50.2021.6.02.8000 1037509v1

Despacho AGE 1037509         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 69



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

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
Sr. Diretor-Geral,
 
Em atendimento ao despacho AGE 1037509,

encaminho a Vossa Senhoria o Termo de Referência em
conjunto com os modelos a serem impressos (anexo II). Dessa
forma, submeto o referido Termo para análise e aprovação das
unidades competentes deste Tribunal, bem como adoção das
providências necessárias à contratação dos serviços gráficos
ora solicitados.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 04/04/2022, às 18:13, 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
1040260 e o código CRC 140CEE19.

0007418-50.2021.6.02.8000 1040260v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS) – ELEIÇÕES 2022

 

1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais gráficos para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com
as especificações técnicas e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO
I) deste Edital.

1.2. O objeto deste Termo de Referência poderá sofrer acréscimos ou supressões de
até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. A
supressão poderá exceder esse limite, nos casos de acordo celebrado entre os
contratantes, segundo dispõe o art. 65, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93.

OBS.:

I - Os modelos constantes no Anexo II são meramente ilustrativos, cujo objetivo é
servir de base para auxiliar a elaboração do orçamento por parte da empresa a ser
contratada.

II - Os modelos a serem impressos (objetos deste Tremo de Referência), serão
encaminhados à empresa contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL (contratante).

 

2. JUSTIFICATIVA

Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das
Eleições Gerais 2022.

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA

As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO POR LOTE.

4. CONDIÇÕES

4.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo de 5
dias úteis, um modelo impresso de cada item, que será submetido à Unidade
Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada
terá o prazo de 20 dias para confecção e entrega dos formulários e demais itens de
modelos constantes deste Termo de Referência destinados ao 1º Turno de Votação. O
prazo para entrega não poderá exceder o dia 31/08/2022, sob pena de prejudicar
o cronograma de distribuição do material aos cartórios eleitorais.

4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão
confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser providenciada no
dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se o prazo de entrega até o dia
10 de outubro de 2022.

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

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

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Só será admitida a contratação de empresa que esteja regularmente registrada no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

5.2. Todo o papel utilizado para a produção do material impresso deverá ser composto
com 100% de celulose de eucalipto reflorestado e possuir certificação FSC (Forest
Stewardship Council) ou Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal/
Programme for the Endorsement of Forest Certification).

5.2.1. A contratada deverá apresentar comprovação do atendimento, pelo fabricante
do papel a ser utilizado, aos requisitos para obtenção de certificação de cadeia de
custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou
Rótulo Ecológico da ABNT).

5.3. A contratada deverá apresentar, declaração sob as penas da lei, de atendimento
aos requisitos de sustentabilidade acima dispostos.

 

6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

6.3. Substituir, em 5 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e

Termo de Referência SRACF 1040277         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 71



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

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

6.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.

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

6.7. 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;

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

6.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

solicitados pela licitante vencedora;

7.4. 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;

7.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado,
qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações
mínimas exigidas neste ato convocatório;

 

8. ENTREGA E RECEBIMENTO

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

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

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

8.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

8.4.1. Provisoriamente, em até 02 (dois) dias úteis, pela fiscalização/gestão do
contrato, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações
constantes do pedido.

8.4.2. Definitivamente, em até 5 dias úteis, após verificação de qualidade e quantidade
dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do Contrato, com o
auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2018).

8.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, em
conformidade com as especificações do Anexo I deste Termo de Referência.

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

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. 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 anos, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.

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

9.2.1. 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;
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9.2.2. Multa:

9.2.2.1. 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% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;

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

a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.

9.2.2.2. Multa por inexecução contratual:

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, 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) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato, em virtude de
descumprimento do item 8.1 deste Termo de Referência.

B3) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato, em virtude de
descumprimento do item 8.5 deste Termo de Referência.

B4) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será calculada sobre o valor
empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a  administração não
mais aceite o material;

9.3. 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.

9.4. 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.

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

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

 

 

 

 

ANEXO I

 

1. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

 

GRUPO 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANT.

1º TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

01

FormulárioAta da Mesa Receptora e Ata da Mesa Receptora –
Registro de Ocorrências (continuação):

*Papel: AP 75g/m2,

*Formato: Fechado no Tamanho A4 e Aberto no Tamanho A3,

*impressão: frente e verso em preto e branco.

Obs.: deverão ser entregues em 154 pacotes cintados contendo 50
unidades cada.

1 formulário por seção eleitoral (do
último pleito), com o acréscimo
contingencial de 10%, considerando a
divisão em pacotes de 50 unidades.

Folha 7.700 7.700

02
Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas , em papel
AP 75 g/m² branco, no formato A4, impressão frente na cor preta e
em via única.

1 formulário por mesa receptora (base:
quantitativo das Eleições 2018), com o
acréscimo contingencial de 10%,
considerando a divisão em pacotes de
50 unidades.

Folha 20 20

03

Formulário para identificação de eleitor com deficiência ou
mobilidade reduzida,

Especificações: tamanho 14,7cm x 6,9cm,

impressão: 3 formu-lários por folha A4,

papel: AP 75g/m² e cor: em preto e branco.

Calculado sendo 1 folha A4 contendo 3
formulários, sendo 3 folhas por Seção
Eleitoral, que contará com 9 formulários,
com arredondamento para centenas.

Folha 21.000 21.000
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GRUPO 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANT.

1º TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

04

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o cargo de
Presidente, 1º e 2º turnos.

impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel: opaco originalmente amarelo, AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

 

Deverão ser entregues embaladas em pacotes contendo 100
unidades cada.

5% do total de eleitores com
arredondamento por centena. Unidade 111.300 111.300

05

Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 1ºturno, para os
cargos de Senadores e Governador,

impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel: opaco originalmente amarelo de 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

Deverão ser entregues embaladas em pacotes contendo 100
unidades cada.

5% do total de eleitores com
arredondamento por centena. Unidade 111.300 0

06

Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 2ºturno, se houver, para
o cargo de Governador,

impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel: opaco originalmente amarelo, AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

largura após a dobra 84 mm. Deverão ser entregues embaladas em
pacotes contendo 100 unidades cada.

5% do total de eleitores com
arredondamento por centena. Unidade 0 111.300

07

Cédulas de votação – Eleição Proporcional,

impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel: opaco branco, AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

Deverão ser entregues embaladas em pacotes contendo 100
unidades cada.

5% do total de eleitores com
arredondamento por centena. Unidade 111.300 0

08

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –1º e 2º turnos,
para o cargo de Presidente,

impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

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

Unidade 1.500 1.500

09

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária – 1º turno, para os
cargos de Senadores e Governador,

impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

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

Unidade 1.500 0

10

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –2º turno, se
houver, para o cargo de Governador,

impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

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

Unidade 0 1.500
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11

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional,

impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84
mm.

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

Unidade 1.500 0

 

GRUPO 03

TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANT.

1º TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

12

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e de
Materiais de Votação – Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em
papel Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com acabamento de
blocagem + picote + grampos.

Descrição dos Blocos: Material: Papel Autocopiativo 56gr
Encadernação: Blocagem + Grampo + Picote Acabamento: Bloco com
100 folhas – sendo 2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via Branca
ou Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa +
grampo Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta com
detalhes em tons de cinza) Obs.: Entrega separada em lote de 10
unidades.

1 jogo de folhas (1ª via branca + 2ª via
amarela) por seção eleitoral com
acréscimo contingente de
aproximadamente 10%.

Bloco 154 154

13

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

Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel Autocopiativo, 56g, sem
numeração, com acabamento de blocagem (colados na cabeça) +
picote na primeira via (branca) de cada jogo.

Descrição dos Blocos:

Material: Papel Autocopiativo 56g Encadernação: Blocagem + Picote

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

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

Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades.

1 jogo de folhas (1ª via branca + 2ª via
amarela) por seção eleitoral com
acréscimo contingente de
aproximadamente 10%.

Bloco 154 154

14

Senhas, em papel-jornal, agrupadas em blocos com 50 folhas por
bloco, no tamanho de 60mm
(L) x 80mm (A), impressão frente, na cor preta, com detalhes em
tons de cinza, corte reto, acabamento de blocagem (colados na
cabeça). Obs.: os blocos serão acondicionados em pacotes de 50
unidades.

Um Bloco com 50 senhas para cada
seção eleitoral, Adicionado um
percentual de 10% para efeito de
contingência.

Bloco 7.700 7.700

 

GRUPO 04

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANT.

1º TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

15

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

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

Unidade 7.700 7.700

16
Envelope para Remessa da Memória de Resultado de
Votação, em papel reciclado, de, no mínimo, 180 g/m², no tamanho
de 15x10 cm, impressão frente, na cor preta, com fecho autocolante
e acondicionados em pacotes de 10 em 10.

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

Unidade 7.700 7.700

17

Envelope para Acondicionamento dos Formulários de
Justificativas e de Identificação do Eleitor com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida, Envelope Saco com Fita Adesiva
(autocolante), em material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20x
28cm, impressão frente, na cor preta, acondicionados em pacotes
de 10 em 10.

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

Unidade 7.700 7.700

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

10% do total de Seções Eleitorais e
considerando a divisão em dezenas. Unidade 700 700

 

GRUPO 05

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANT.

1º TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

19
Diplomas em papel couché fosco de 230g,

padrão A4, impressão frente em policromia, conforme modelo,
acondicionados em pacotes de 10 unidades cada.

Considerando a soma dos cargos
eleitos, acrescidos dos suplentes (02
para o cargo de senador e 03 para
cada cargo de deputado federal e
estadual). Adicionado um percentual de
10% para efeito de contingência.

Unidade 165 0

 

GRUPO 06

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANTIDADE

1º TURNO

QUANTIDADE

2º TURNO

(SE HOUVER)

20

Bottons de identificação dos cargos dos componentes das mesas
receptoras de votos, em papel adesivo com brilho e autocolante, de
acordo com os modelos anexos, contendo, cada cartela, a
identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º MESÁRIO e
SECRETÁRIO. Os itens deverão ser confeccionados em cartelas
contendo, cada uma, 4 bottons, e acabamento em meio-corte para
destacar cada etiqueta individualmente. O ítem deverá ser entregue
em pacotes de 50 unidades cada.

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

Cartela 7.700 7.700

21

Letreiro “Zona Seção”: padrão A3. Impressão na frente (tipo
paisagem), em preto, papel offset branco 120 g/m², Impressão
offset, entregues em pacotes de 10 unidades cada, O letreiro deverá
conter espaço para inscrição da número da Zona Eleitoral e da Seção
Eleitoral, de acordo com modelo constante no anexo II.

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

Folha 7.700 7.700

22

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), com brasão da
República e dizeres: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no
tamanho 12 cm (A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do tipo
leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão digital em alta
resolução. O material deverá ser entregue em pacotes de 25
unidades cada.

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

Unidade 2.310 2.310

23

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) com dizeres:
“CREDENCIAL N.º____ – TRANSPORTE GRATUITO DE
ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei
6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), fabricado em
policromia, do tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão
digital em alta resolução. O material deverá ser entregue em pacotes
de 30 unidades cada.

150 por Zona Eleitoral, com acréscimo
contingente de 10%. Unidade 6.930 6.930

24

Etiquetas para identificação das mídias de carga:

Papel: autoadesivo;

Dimensões: 37,5mm x 21mm;

Frontal: Offset branco fosco 60 a 75g/m²;

Adesivo: Hotmelt 25g/m²;

Liner: Couchê 80 a 90g/m²;

Acabamento: meio-corte para destacar cada etiqueta individualmente;

Acondicionamento: que resguarde a integridade das etiquetas.

Consulta à STI Unidade 2.000 -

25

Etiquetas para identificação das mídias de votação:

Papel: autoadesivo;

Dimensões: 37,5mm x 21mm;

Frontal: Offset branco fosco 60 a 75g/m²;

Adesivo: Hotmelt 25g/m²;

Liner: Couchê 80 a 90g/m²;

Acabamento: meio-corte para destacar cada etiqueta individualmente;

Consulta à STI Unidade 8.000 -
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Acondicionamento: que resguarde a integridade das etiquetas.

26

Etiquetas para identificação das mídias de resultado:

Papel: autoadesivo;

Dimensões: 64mm x 44mm;

Frontal: Offset branco fosco 60 a 75g/m²;

Adesivo: Hotmelt 25g/m²;

Liner: Couchê 80 a 90g/m²;

Acabamento: meio-corte para destacar cada etiqueta individualmente;

Acondicionamento: que resguarde a integridade das etiquetas.

Consulta à STI Unidade 16.014 -

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Allan Fon Andrade,
Analista Judiciário
Mat. 3092R090

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 04/04/2022, às 18:13, 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
1040277 e o código CRC 2378EC7D.

0007418-50.2021.6.02.8000 1040277v6
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ANEXO II

MODELOS

• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora e Ata da Mesa Receptora – 
Registro de Ocorrências (continuação): 

PAG. 01
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• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos

PAG. 02

Especificações: tamanho aberto: A3 (42cm x 29,7cm), tamanho fechado: A4 (21cm x 29,7cm) papel
AP 75g/m²; impressão em preto e branco, frente e verso.
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• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora e Ata da Mesa Receptora – 
Registro de Ocorrências (continuação): 

PAG. 03
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• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora e Ata da Mesa Receptora – 
Registro de Ocorrências (continuação): 

PAG. 04

Especificações: tamanho aberto: A3 (42cm x 29,7cm), tamanho fechado: A4 (21cm x 29,7cm) papel
AP 75g/m²; impressão em preto e branco, frente e verso.
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• GRUPO 1 – ITEM 2 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas
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• GRUPO 1 – ITEM 3 – Formulário para Identificação do Eleitor com Deficiência ou 
Mobilidade Reduzida

Especificações: tamanho: 14,7cm x 6,9cm, impressão: 3 formulários por folha A4, papel: AP 

75g/m² e cor: em preto e branco.
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• GRUPO 2 – ITEM 4 – Cédula Eleitoral Majoritária – 1º e 2º Turnos (PRESIDENTE)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.
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• GRUPO 2 – ITEM 5 –  Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 1ºturno, para os 
cargos de Senadores e Governador.

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.
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• GRUPO 2 – ITEM 6 – Cédula Eleitoral Majoritária – 2º Turno (GOVERNADOR)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.

Anexo II - Modelos (1040280)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 86



• GRUPO 2 – ITEM 7 – Cédula Eleitoral Proporcional – (DEPUTADO FEDERAL E 
ESTADUAL)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco BRANCO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.
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• GRUPO 2 – ITEM 08 – Cédula para Votação Paralela – Eleição Majoritária - 1º E 2º 
TURNOS – (PRESIDENTE).
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• GRUPO 2 – ITEM 09 – Cédula para Votação Paralela – Eleição Majoritária - 1º Turno
(SENADORES E GOVERNADOR).
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• GRUPO 2 – ITEM 10 – Cédula para Votação Paralela – Eleição Majoritária - 2º Turno
-(GOVERNADOR)
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• GRUPO 2 – ITEM 11 – Cédulas para Votação Paralela – Eleição Proporcional -
(DEPUTADOS FEDERAL E ESTADUAL)
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• GRUPO 3 – ITEM 12 – Recibo de Quitação de Estrega de Urnas Eletrônicas e de 
Materiais de Votação
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• GRUPO 3 – ITEM 13 – Recibo de Quitação de Material ao Presidente da Mesa 
Receptora de Votos/Mesa Receptora de Justificativas.
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• GRUPO 3 – ITEM 14 – Senhas.
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• GRUPO 4 – ITEM 15 – Modelo do Envelope para Remessa de Material de Eleição 
(REMESSA À JUNTA ELEITORAL DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À MESA).
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• GRUPO 4 – ITEM 16 – Modelo do Envelope para Remessa de Memória de Resultado 
– MR.
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• GRUPO 4 – ITEM 17 – Modelo do Envelope para Acondicionamento dos Formulários 
de Justificativas e de Identificação do Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.
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• GRUPO 4 – ITEM 18 – Modelo do Envelope para Acondicionamento das Cédulas de 
votação nas Eleições. 
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• GRUPO 5 – ITEM 19 – Diploma Eleitoral.
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• GRUPO 6 – ITEM 20 – Bottons
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• GRUPO 6 – ITEM 21 – Letreiro “ Zona /Seção”
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• GRUPO 6 – ITEM 22 – Adesivo Alfabético Automotivo (fixação externa)
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• GRUPO 6 – ITEM 23 – Adesivo Alfabético Automotivo (fixação externa) “CREDENCIAL
N.º ____ –TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES –A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, 

Lei 6.091/1974”
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• GRUPO 6 – ITEM 24 – Etiquetas para identificação das mídias de carga: 

MODELO INDIVIDUAL

DIAGRAMAÇÃO NA CARTELA
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• GRUPO 6 – ITEM 25 – Etiquetas para identificação das mídias de votação: 

MODELO INDIVIDUAL

DIAGRAMAÇÃO NA CARTELA
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GRUPO 6 – ITEM 26 – Etiquetas para identificação das mídias de resultado: 

MODELO INDIVIDUAL

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

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
À SAD, para análise preliminar do Termo de

Referência para contratação de material gráfico (formulários,
atas e cédulas) – ELEIÇÕES 2022, antes de submetê-lo à
 Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/04/2022, às 18:27, 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
1040318 e o código CRC A18178AF.

0007418-50.2021.6.02.8000 1040318v1

Despacho GDG 1040318         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 107



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.
À Diretoria-Geral.
(Com cópia à SRACF e à GSJ, gestão contratual de

material gráfico e votação paralela, respectivamente)
à AGE, para ciência
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 1040318), para informar sobre a
realização da análise preliminar do Termo de Referência
para contratação de Material Gráfico - Eleições 2022.

Neste sentido, para que o Termo de Referência seja
aprovado, sugere-se a Vossa Senhoria que previamente sejam
realizadas pela respectiva gestão contratual, as alterações
sinalizadas abaixo, identificadas por meio da elaboração da
Planilha_Material Gráfico_Eleições 2022 X Resoluções TSE
(doc. 1042922).

 
1-  Inclusão no TR - Material Gráfico - Eleições

2022, do item relacionado a lista com nome e número dos
candidatos registrados, para cada seção eleitoral, conforme
determina o Art. 100 da Resolução TSE nº  23.669/2021;

 
2- Grupo 1 / Item 2 - Formulário Ata da Mesa

Receptora de Justificativas: Atualizar o título do formulário
com a inscrição: "Eleições Gerais 2022";

 
3- Grupo 4 / Item 15 - Envelope para Remessa à

Junta Eleitoral dos documentos relativos à Mesa: Sejam
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revistos à luz do previsto no Art. 107, inciso XVI,
da Resolução TSE nº  23.669/2021, inclusive no que respeita
a nomenclatura:

" XVI - remeter à junta eleitoral, mediante recibo em
2 (duas) vias, com a indicação da hora de entrega:
a) 2 (duas) vias do boletim de urna (BU);
b) o relatório Zerésima;
c) o Boletim de Justificativa (BUJ);
d) o Boletim de Identificação dos Mesários (BIM);
e) os Requerimentos de Justificativa Eleitoral (RJE);
f) os formulários "Identificação de Eleitor(a) com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida";
g) o(s) Caderno(s) de Votação;
h) a Ata da Mesa Receptora; e
i) os demais materiais sob sua responsabilidade,
entregues para funcionamento da seção; "
 

Para maior esclarecimento, Planilha
Comparativa_Material Gráfico_Eleições 2020 X 2022 (doc.
1042124)

 
4- Grupo 2 / Itens 8, 9, 10 e 11 - Cédulas de

Votação Paralela: Sejam submetidas à análise da Comissão de
Votação Paralela, inclusive no que respeita aos quantitativos,
tendo em vista o que determina a Resolução TSE nº 23.687,
de 03 de março de 2022, que altera a Resolução TSE nº
23.673, de 14 de dezembro de 2021;

 
5- Itens que constavam no TR das Eleições 2020 e

que não aparecem no TR das Eleições 2022:
a- Lote 1 / Item 5 / Cartaz para  Identificação das

Seções Condensadas no Local de Votação;
b- Lote 6 / Item 21 / Cartaz Mesa Justificativa de

Votos;
 
6- Itens que constam no TR das Eleições 2022 e

que não apareceram no TR das Eleições 2020:
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a- Grupo 2 / Item 5 / Cédulas de votação – Eleição
Majoritária – 1ºturno, para os cargos de Senadores e
Governador;

b- Grupo 2 / Item 6 / Cédulas de votação – Eleição
Majoritária – 2ºturno, se houver, para o cargo de Governador;

c- Grupo 2 / Item 9 / Cédulas de votação paralela –
Eleição Majoritária – 1º turno, para os cargos de Senadores e
Governador;

d- Grupo 2 / Item 10 / Cédulas de votação paralela –
Eleição Majoritária –2º turno, se houver, para o cargo de
Governador;

e- Grupo 6 / Item 24 / Etiquetas para identificação
das mídias de carga;

f- Grupo 6 / Item 25 / Etiquetas para identificação
das mídias de votação;

g- Grupo 6 / Item 26 / Etiquetas para identificação
das mídias de resultado.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/04/2022, às 08:57, 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
1042009 e o código CRC 4B9DA5D0.

0007418-50.2021.6.02.8000 1042009v1
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Planilha1

Página 1

ELEIÇÕES 2020 – MATERIAL GRÁFICO ELEIÇÕES 2022 – MATERIAL GRÁFICO
LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID 1º TURNO 2º TURNO GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID 1º TURNO 2º TURNO

LOTE 1

1 Folha 6490 1716

1

1 Folha 7700 7700

2 Folha 6490 1716 2 Folha 20 20

3 Folha 25 10 3 Folha 21000 21000

4 Folha 17700 4680

2

4 Unidade 111300 111300

5 Folha 1140 260 5 Unidade 111300 0

LOTE 2

6 Milheiro 110 30 6 Unidade 0 111300

7 Milheiro 110 - 7 Unidade 111300 0

8 Unidade 1500 1500 8 Unidade 1500 1500

9 Unidade 1500 - 9 Unidade 1500 0

LOTE 3

10 Bloco 130 35 10 Unidade 0 1500

11 Bloco 130 35 11 Unidade 1500 0

12 1 bloco de senhas para cada seção eleitoral. Bloco 6000 1700 12 Bloco 154 154

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

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

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

Formulário Ata da Mesa Receptora e Ata 
da Mesa Receptora – Registro de 

Ocorrências (continuação): *Papel: AP 
75g/m2, *Formato: Fechado no Tamanho 
A4 e Aberto no Tamanho A3, *impressão: 

frente e verso em preto e branco. Obs.: 
deverão ser entregues em 154 pacotes 
cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção eleitoral (do 
último pleito), com o acréscimo 

contingencial de 10%, considerando a 
divisão em pacotes de 50 unidades.

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

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

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

Formulário Ata da Mesa Receptora de 
Justificativas, em papel AP 75 g/m² branco, 
no formato A4, impressão frente na cor preta 

e em via única. 

1 formulário por mesa receptora (base: 
quantitativo das Eleições 2018), com o 

acréscimo contingencial de 10%, 
considerando a divisão em pacotes de 

50 unidades. 

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

em via única. 

Calculado pela média de Mesa Receptora de 
Justificativa da eleição de 2018, com o 

acréscimo contingente de 10% 
(arredondando-se no final). (2º turno 
calculado apenas para Maceió/AL). 

Formulário para identificação de eleitor 
com deficiência ou mobilidade reduzida, 
Especificações: tamanho 14,7cm x 6,9cm, 
impressão: 3 formu-lários por folha A4, 

papel: AP 75g/m² e cor: em preto e branco. 

Calculado sendo 1 folha A4 contendo 
3 formulários, sendo 3 folhas por 

Seção Eleitoral, que contará com 9 
formulários, com arredondamento para 

centenas. 

Formulário “Identificação de Eleitor com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, nas 
seguintes Especificações: tamanho 14,7cm x 

6,9cm, impressos em 3 por página A4, papel AP 
75g/m² e impressão em preto e branco. 

3 folhas A4 por Seção Eleitoral, contendo, 
cada folha, 3 formulários (cada Seção contará 

com 9 formulários). Arredondamento para 
centenas. 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, 
para o cargo de Presidente, 1º e 2º turnos. 
impressão frente e verso na cor preta e tipo 
uniforme de letras e números, papel: opaco 

originalmente amarelo, AP 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, 
largura após a dobra 84 mm. Deverão ser 
entregues embaladas em pacotes contendo 

100 unidades cada. 

5% do total de eleitores com 
arredondamento por centena. 

Cartaz para Identificação das Seções 
Condensadas no Local de Votação em papel 
formato A3 (29,7 x 42 cm), branco, de 75g, 

com impressão na frente e em preto. *O 
material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

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

Cédulas de votação – Eleição Majoritária 
– 1ºturno, para os cargos de Senadores e 

Governador, impressão: frente e verso na 
cor preta e tipo uniforme de letras e 

números, papel: opaco originalmente 
amarelo de 75 g/m², dimensões: altura 

84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm. Deverão ser entregues 
embaladas em pacotes contendo 100 

unidades cada. 

5% do total de eleitores com 
arredondamento por centena. 

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para 
o cargo de Prefeito, impressão frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e números, em 
papel opaco originalmente amarelo de 75 g/m². 

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

100 unidades cada. 

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

Cédulas de votação – Eleição Majoritária 
– 2ºturno, se houver, para o cargo de 

Governador, impressão frente e verso na 
cor preta e tipo uniforme de letras e 

números, papel: opaco originalmente 
amarelo, AP 75 g/m², dimensões: altura 
84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm. largura após a dobra 84 

mm. Deverão ser entregues embaladas em 
pacotes contendo 100 unidades cada. 

5% do total de eleitores com 
arredondamento por centena. 

Cédulas de votação – Eleição Proporcional, 
impressão frente e verso na cor preta e tipo 

uniforme de letras e números, em papel opaco 
branco de 75 g/m². Dimensões: altura mínima 84 
mm, largura 191 mm, largura após a dobra: 84 

mm. Deverão ser entregues embaladas em 
pacotes contendo 10 unidades cada. 

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

Cédulas de votação – Eleição 
Proporcional, impressão: frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e 
números, papel: opaco branco, AP 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, 
largura após a dobra 84 mm. Deverão ser 
entregues embaladas em pacotes contendo 

100 unidades cada. 

5% do total de eleitores com 
arredondamento por centena. 

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

frente e verso na cor preta e tipo uniforme de 
letras e números, em papel opaco branco. 

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

Serão confeccionadas 1.500 cédulas de 
votação, de acordo com o art. 55 da 

Resolução n. 23.397/TSE. 

Cédulas de votação paralela – Eleição 
Majoritária –1º e 2º turnos, para o cargo 
de Presidente, impressão: frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e 
números, papel opaco branco, AP 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, 

largura após a dobra 84 mm. 

Serão confeccionadas 1.500 cédulas de 
votação, de acordo com o art. 55 da 

Resolução n. 23.397/TSE. 

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

papel opaco branco. Dimensões: altura mínima 
84 mm, largura 191 mm, largura após a dobra 84 

mm 

Serão confeccionadas 1.500 cédulas de 
votação, de acordo com o art. 55 da 

Resolução n. 23.397/TSE. 

Cédulas de votação paralela – Eleição 
Majoritária – 1º turno, para os cargos de 

Senadores e Governador, impressão: frente 
e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel opaco branco, AP 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, 

largura após a dobra 84 mm. 

Serão confeccionadas 1.500 cédulas de 
votação, de acordo com o art. 55 da 

Resolução n. 23.397/TSE. 

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

Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 
Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na cabeça) + 
picote na primeira via (branca) de cada jogo. 

Descrição dos Blocos: Material: Papel 
Autocopiativo 56gr Encadernação: Blocagem + 

Picote Acabamento: Bloco com 100 folhas – 
sendo 2 vias (1ª via Branca - 50 folhas e 2ª via 

Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 
deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco. Cor: 

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

separada em lote de 10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca + 2ª via 
amarela) do bloco para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 10%. Cálculo 
1º Turno (Alagoas): 5.900 Seções: 50 jogos 

do bloco (2 vias) = 118; 118 Blocos + 10% = 
129,80, arredondando-se para 130. Cálculo 2º 
Turno (Maceió): 1.560 Seções: 50 jogos do 
bloco (2 vias) = 31,2 31,2 Blocos + 10% = 

34,32, arredondando-se para 35. 

Cédulas de votação paralela – Eleição 
Majoritária –2º turno, se houver, para o 

cargo de Governador, impressão: frente e 
verso na cor preta e tipo uniforme de 

letras e números, papel opaco branco, AP 
75 g/m², dimensões: altura 84mm x 

largura 191mm, largura após a dobra 84 
mm. 

Serão confeccionadas 1.500 cédulas de 
votação, de acordo com o art. 55 da 

Resolução n. 23.397/TSE. 

Recibo da Entrega de Material ao Presidente 
da Mesa Receptora de Votos/Mesa Receptora 
de Justificativas - Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 

vias), em papel Autocopiativo, 56gr, sem 
numeração, com acabamento de blocagem 

(colados na cabeça) + picote na primeira via 
(branca) de cada jogo. Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 
Encadernação: Blocagem + Picote Acabamento: 

Bloco com 100 folhas – sendo 2 vias (1ª via 
Branca - 50 folhas e 2ª via Amarela – 50 folhas) 

+ picote na 1ª via, deixando a 2ª via fixa na 
cabeça do bloco. Cor: 1x0 (a impressão será 

realizada na cor preta com detalhes em tons de 
cinza). Obs.: Entrega separada em lote de 10 

unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca + 2ª via 
amarela) do bloco para cada Seção Eleitoral, 

com o acréscimo contingente de 10%. Cálculo 
1º Turno (Alagoas): 5.900 Seções: 50 jogos 

do bloco (2 vias) = 118; 118 Blocos + 10% = 
129,80, arredondando-se para 130. Cálculo 2º 
Turno (Maceió): 1.560 Seções: 50 jogos do 
bloco (2 vias) = 31,2 31,2 Blocos + 10% = 

34,32, arredondando-se para 35. 

Cédulas de votação paralela – Eleição 
Proporcional, impressão: frente e verso na 

cor preta e tipo uniforme de letras e 
números, papel opaco branco, AP 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, 

largura após a dobra 84 mm. 

Serão confeccionadas 1.500 cédulas de 
votação, de acordo com o art. 55 da 

Resolução n. 23.397/TSE. 

Senhas agrupadas em blocos de papel-jornal, 1 
via, com 50 folhas por bloco, no tamanho de 
6cm (L) x 8cm (A), impressão frente, na cor 

preta, com detalhes em tons de cinza, corte reto, 
acabamento de blocagem (colados na cabeça). 

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

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

Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 
Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem + picote + 
grampos. Descrição dos Blocos: Material: 
Papel Autocopiativo 56gr Encadernação: 

Blocagem + Grampo + Picote Acabamento: 
Bloco com 100 folhas – sendo 2 vias (1ª via 

Branca - 50 folhas e 2ª via Branca ou 
Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 

deixando a 2ª via fixa + grampo Cor: 1x0 (a 
impressão será realizada na cor preta com 
detalhes em tons de cinza) Obs.: Entrega 

separada em lote de 10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca + 2ª via 
amarela) por seção eleitoral com 

acréscimo contingente de 
aproximadamente 10%. 
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LOTE 4

13 Unidade 6490 1716

3

13 Bloco 154 154

14 Unidade 6490 1716 14 Bloco 7700 7700

15 Unidade 6490 1716

4

15 Unidade 7700 7700

16 Unidade 590 160 16 Unidade 7700 7700

LOTE 5

17 Cartela 6490 1716 17 Unidade 7700 7700

18 Unidade 6490 1716 18 Unidade 700 700

19 Unidade 2310 - 5 19 Unidade 165 0

20 Unidade 6930 -

6

20 Cartela 7700 7700

LOTE 6

21 Unidade 25 10 21 Folha 7700 7700

22 Unidade 5500 - 22 Unidade 2310 2310

23 Unidade 6930 6930

24 Consulta à STI Unidade 2000 -

25 Consulta à STI Unidade 8000 -

26 Consulta à STI Unidade 16014 -

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos 
documentos relativos à Mesa. Envelope Saco 
com Fita Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, 
impressão frente, na cor preta, acondicionados 

em pacotes de 10 em 10. 

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

a divisão em dezenas. 

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

100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel 
Autocopiativo, 56g, sem numeração, com 

acabamento de blocagem (colados na 
cabeça) + picote na primeira via (branca) de 
cada jogo. Descrição dos Blocos: Material: 

Papel Autocopiativo 56g Encadernação: 
Blocagem + Picote Acabamento: Bloco com 
100 folhas –sendo 2 vias (1ª via Branca -50 
folhas e 2ª via Amarela –50 folhas) + picote 
na 1ª via, deixando a 2ª via fixa na cabeça 

do bloco. Cor: 1x0 (a impressão será 
realizada na cor preta com detalhes em tons 
de cinza). Obs.: Entrega separada em lote de 

10 unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via branca + 2ª via 
amarela) por seção eleitoral com 

acréscimo contingente de 
aproximadamente 10%. 

Envelope para Remessa da Memória de 
Resultado de Votação, em papel reciclado, de, 

no mínimo, 180 g/m², no tamanho de 15x10 cm, 
impressão frente, na cor preta, com fecho 

autocolante e acondicionados em pacotes de 10 
em 10. 

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

a divisão em dezenas. 

Senhas, em papel-jornal, agrupadas em 
blocos com 50 folhas por bloco, no tamanho 
de 60mm (L) x 80mm (A), impressão frente, 
na cor preta, com detalhes em tons de cinza, 

corte reto, acabamento de blocagem 
(colados na cabeça). Obs.: os blocos serão 

acondicionados em pacotes de 50 unidades. 

Um Bloco com 50 senhas para cada 
seção eleitoral, Adicionado um 

percentual de 10% para efeito de 
contingência. 

Envelope para Acondicionamento dos 
Formulários de Justificativas e de Identificação 

do Eleitor com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida, Envelope Saco com Fita Adesiva 

(autocolante), em material reciclado, 90 g/m², no 
tamanho de 20 x 28 cm, impressão frente, na cor 
preta, acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

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

a divisão em dezenas. 

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral 
dos documentos relativos à Mesa. 
Envelope Saco com Fita Adesiva 

(autocolante), em material reciclado, 90 
g/m², no tamanho de 24 x 34 cm, impressão 

frente, na cor preta, acondicionados em 
pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção Eleitoral, 
com o acréscimo contingente de 10% e 

considerando a divisão em dezenas. 

Envelope para Acondicionamento das Cédulas 
de votação nas Eleições. Envelope Saco com 

Fita Adesiva (autocolante), em material 
reciclado, 90 g/m², no tamanho de 26 x 36 cm, 
impressão frente, na cor preta, acondicionados 

em pacotes de 10 em 10.

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

Envelope para Remessa da Memória de 
Resultado de Votação, em papel reciclado, 

de, no mínimo, 180 g/m², no tamanho de 
15x10 cm, impressão frente, na cor preta, 

com fecho autocolante e acondicionados em 
pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção Eleitoral, 
com o acréscimo contingente de 10% e 

considerando a divisão em dezenas. 

Bottons de identificação dos cargos dos 
componentes das mesas receptoras de votos, em 

papel adesivo com brilho e autocolante, de 
acordo com o modelo do Anexo I, contendo, 

cada cartela, a identificação de PRESIDENTE, 
1º MESÁRIO, 2º MESÁRIO e SECRETÁRIO. 

Os itens deverão ser confeccionados em cartelas, 
contendo em cada uma 4 bottons. Serão 

entregues em pacotes de 50 unidades (cartelas). 

01 (uma) cartela por Seção Eleitoral, com 
acréscimo contingente de 10%, contendo, 

cada cartela, 04 (quatro) bottons, 
considerando ainda a divisão em pacotes de 

50 unidades cada. 

Envelope para Acondicionamento dos 
Formulários de Justificativas e de 

Identificação do Eleitor com Deficiência 
ou Mobilidade Reduzida, Envelope Saco 

com Fita Adesiva (autocolante), em material 
reciclado, 90 g/m², no tamanho de 20x 
28cm, impressão frente, na cor preta, 

acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada Seção Eleitoral, 
com o acréscimo contingente de 10% e 

considerando a divisão em dezenas. 

Letreiro “Zona Seção”: padrão A4. Impressão 
na frente (tipo paisagem), em preto, papel offset 
branco 120 g/m², Impressão offset, entregues em 
pacotes de 10 unidades cada, com identificação 

externa da Zona Eleitoral. O letreiro deverá 
conter o número da Zona Eleitoral e espaço para 

inscrição do número da Seção Eleitoral, de 
acordo com modelo do Anexo 20 e nos 

quantitativos da Tabela constante no Anexo 
20.1. 

1 por Seção Eleitoral com acréscimo 
contingente de aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 10 unidades 
por pacote. 

Envelope para Acondicionamento das 
Cédulas de votação nas Eleições. Envelope 

Saco com Fita Adesiva (autocolante), em 
material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 
26 x 36 cm, impressão frente, na cor preta, 
acondicionados em pacotes de 10 em 10. 

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

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), 
com brasão da República e dizeres: “A 

SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no 
tamanho 12 cm (A) x 41,5 (L), fabricado em 
policromia, do tipo leitoso, da cor branca, de 

vinil, com impressão digital em alta resolução. O 
material deverá ser entregue em pacotes de 25 

unidades cada. 

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

Diplomas em papel couché fosco de 230g, 
padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em 
pacotes de 10 unidades cada. 

Considerando a soma dos cargos 
eleitos, acrescidos dos suplentes (02 

para o cargo de senador e 03 para cada 
cargo de deputado federal e estadual). 

Adicionado um percentual de 10% 
para efeito de contingência. 

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) 
com dizeres: “CREDENCIAL N.º ____ – 

TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES – 
A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 
6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), 

fabricado em policromia, do tipo leitoso, da cor 
branca, de vinil, com impressão digital em alta 
resolução. O material deverá ser entregue em 

pacotes de 25 unidades cada. 

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

Bottons de identificação dos cargos dos 
componentes das mesas receptoras de votos, 
em papel adesivo com brilho e autocolante, 

de acordo com os modelos anexos, 
contendo, cada cartela, a identificação de 

PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º 
MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens 

deverão ser confeccionados em cartelas 
contendo, cada uma, 4 bottons, e 

acabamento em meio-corte para destacar 
cada etiqueta individualmente. O ítem 
deverá ser entregue em pacotes de 50 

unidades cada.

01 (uma) cartela por Seção Eleitoral, 
com acréscimo contingente de 10%, 
contendo, cada cartela, 04 (quatro) 

bottons, considerando ainda a divisão 
em pacotes de 50 unidades cada. 

Cartaz Mesa Justificativa de Votos, no 
formato A3 (formato: 29,7 x 42 cm), Cores 

4/0, no papel: Couché fosco 115 g/m2 e 
Impressão offset. 

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

Letreiro “Zona Seção”: padrão A3. 
Impressão na frente (tipo paisagem), em 

preto, papel offset branco 120 g/m², 
Impressão offset, entregues em pacotes de 
10 unidades cada, O letreiro deverá conter 
espaço para inscrição da número da Zona 
Eleitoral e da Seção Eleitoral, de acordo 

com modelo constante no anexo II. 

1 por Seção Eleitoral com acréscimo 
contingente de aproximadamente 10%, 

considerando a embalagem de 10 
unidades por pacote. 

Diplomas em papel couché fosco de 230 g, 
padrão A4, impressão frente em policromia, 

conforme modelo, acondicionados em pacotes 
de 10 unidades cada. 

Considerando a soma dos cargos eleitos, 
acrescidos dos suplentes. 

Adesivo alfabético automotivo (fixação 
externa), com brasão da República e dizeres: 
“A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL”, 
no tamanho 12 cm (A) x 41,5 (L), fabricado 

em policromia, do tipo leitoso, da cor 
branca, de vinil, com impressão digital em 

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

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

unidades cada. 

Adesivo alfabético automotivo (fixação 
externa) com dizeres: “CREDENCIAL 

N.º____ – TRANSPORTE GRATUITO DE 
ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL, Lei 6.091/1974”, no tamanho 

15 cm (A) x 40 (L), fabricado em 
policromia, do tipo leitoso, da cor branca, de 

vinil, com impressão digital em alta 
resolução. O material deverá ser entregue 

em pacotes de 30 unidades cada. 

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

Etiquetas para identificação das mídias de 
carga: Papel: autoadesivo; Dimensões: 

37,5mm x 21mm; Frontal: Offset branco 
fosco 60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/

m²; Liner: Couchê 80 a 90g/m²; 
Acabamento: meio-corte para destacar 

cada etiqueta individualmente; 
Acondicionamento: que resguarde a 

integridade das etiquetas. 

Etiquetas para identificação das mídias de 
votação: Papel: autoadesivo; Dimensões: 
37,5mm x 21mm; Frontal: Offset branco 
fosco 60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/

m²; Liner: Couchê 80 a 90g/m²; 
Acabamento: meio-corte para destacar 

cada etiqueta individualmente; 
Acondicionamento: que resguarde a 

integridade das etiquetas.

Etiquetas para identificação das mídias de 
resultado: Papel: autoadesivo; 

Dimensões: 64mm x 44mm; Frontal: 
Offset branco fosco 60 a 75g/m²; Adesivo: 
Hotmelt 25g/m²; Liner: Couchê 80 a 90g/

m²; Acabamento: meio-corte para 
destacar cada etiqueta individualmente; 

Acondicionamento: que resguarde a 
integridade das etiquetas. 
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ELEIÇÕES 2022 – MATERIAL GRÁFICO
GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID 1º TURNO 2º TURNO RESOLUÇÃO TSE Nº 23.669/2021

1

1 Folha 7700 7700 Art.157, inciso I

2 Folha 20 20 Art.99, inciso XI 

3 Folha 21000 21000 Art.157, inciso II

2

4 Unidade 111300 111300 Art. 163, inciso I

5 Unidade 111300 0 Art. 163, inciso II

6 Unidade 0 111300 Art. 163, inciso III

7 Unidade 111300 0 Art. 163, inciso IV

8 Unidade 1500 1500

9 Unidade 1500 0

10 Unidade 0 1500

Formulário Ata da Mesa Receptora 
e Ata da Mesa Receptora – Registro 

de Ocorrências (continuação): 
*Papel: AP 75g/m2, *Formato: 

Fechado no Tamanho A4 e Aberto no 
Tamanho A3, *impressão: frente e 

verso em preto e branco. Obs.: 
deverão ser entregues em 154 pacotes 
cintados contendo 50 unidades cada. 

1 formulário por seção 
eleitoral (do último 

pleito), com o acréscimo 
contingencial de 10%, 
considerando a divisão 

em pacotes de 50 
unidades.

Formulário Ata da Mesa Receptora 
de Justificativas, em papel AP 75 g/
m² branco, no formato A4, impressão 

frente na cor preta e em via única. 

1 formulário por mesa 
receptora (base: 

quantitativo das Eleições 
2018), com o acréscimo 
contingencial de 10%, 
considerando a divisão 

em pacotes de 50 
unidades. 

Formulário para identificação de 
eleitor com deficiência ou 

mobilidade reduzida, 
Especificações: tamanho 14,7cm x 

6,9cm, impressão: 3 formu-lários por 
folha A4, papel: AP 75g/m² e cor: em 

preto e branco. 

Calculado sendo 1 folha 
A4 contendo 3 

formulários, sendo 3 
folhas por Seção 

Eleitoral, que contará 
com 9 formulários, com 

arredondamento para 
centenas. 

Cédulas de votação – Eleição 
Majoritária, para o cargo de 

Presidente, 1º e 2º turnos. impressão 
frente e verso na cor preta e tipo 

uniforme de letras e números, papel: 
opaco originalmente amarelo, AP 75 

g/m², dimensões: altura 84mm x 
largura 191mm, largura após a dobra 

84 mm. Deverão ser entregues 
embaladas em pacotes contendo 100 

unidades cada. 

5% do total de eleitores 
com arredondamento por 

centena. 

Cédulas de votação – Eleição 
Majoritária – 1ºturno, para os 

cargos de Senadores e Governador, 
impressão: frente e verso na cor 
preta e tipo uniforme de letras e 

números, papel: opaco 
originalmente amarelo de 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 
191mm, largura após a dobra 84 

mm. Deverão ser entregues 
embaladas em pacotes contendo 

100 unidades cada. 

5% do total de eleitores 
com arredondamento por 

centena. 

Cédulas de votação – Eleição 
Majoritária – 2ºturno, se houver, 

para o cargo de Governador, 
impressão frente e verso na cor 
preta e tipo uniforme de letras e 

números, papel: opaco 
originalmente amarelo, AP 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 
191mm, largura após a dobra 84 

mm. largura após a dobra 84 mm. 
Deverão ser entregues embaladas 
em pacotes contendo 100 unidades 

cada. 

5% do total de eleitores 
com arredondamento por 

centena. 

Cédulas de votação – Eleição 
Proporcional, impressão: frente e 

verso na cor preta e tipo uniforme de 
letras e números, papel: opaco 

branco, AP 75 g/m², dimensões: 
altura 84mm x largura 191mm, 

largura após a dobra 84 mm. Deverão 
ser entregues embaladas em pacotes 

contendo 100 unidades cada. 

5% do total de eleitores 
com arredondamento por 

centena. 

Cédulas de votação paralela – 
Eleição Majoritária –1º e 2º turnos, 

para o cargo de Presidente, 
impressão: frente e verso na cor preta 
e tipo uniforme de letras e números, 

papel opaco branco, AP 75 g/m², 
dimensões: altura 84mm x largura 

191mm, largura após a dobra 84 mm. 

Serão confeccionadas 
1.500 cédulas de 

votação, de acordo com 
o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.673/2021 
Art. 63

Cédulas de votação paralela – 
Eleição Majoritária – 1º turno, 
para os cargos de Senadores e 

Governador, impressão: frente e 
verso na cor preta e tipo uniforme de 
letras e números, papel opaco branco, 
AP 75 g/m², dimensões: altura 84mm 

x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm. 

Serão confeccionadas 
1.500 cédulas de 

votação, de acordo com 
o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.673/2021 
Art. 63

Cédulas de votação paralela – 
Eleição Majoritária –2º turno, se 

houver, para o cargo de 
Governador, impressão: frente e 

verso na cor preta e tipo uniforme 
de letras e números, papel opaco 
branco, AP 75 g/m², dimensões: 
altura 84mm x largura 191mm, 
largura após a dobra 84 mm. 

Serão confeccionadas 
1.500 cédulas de 

votação, de acordo com 
o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.673/2021 
Art. 63
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11 Unidade 1500 0

3

12 Bloco 154 154 Art.99, inciso XIII, § 2º

13 Bloco 154 154 Art.99, inciso XIII, § 2º

14 Bloco 7700 7700 Art.99, inciso VI

4

15 Unidade 7700 7700 Art.99, inciso VIII

16 Unidade 7700 7700 Art.99, inciso IX

17 Unidade 7700 7700 Art.99, inciso XIII

18 Unidade 700 700 Modelo próprio

5 19 Unidade 165 0 Modelo próprio

Cédulas de votação paralela – 
Eleição Proporcional, impressão: 
frente e verso na cor preta e tipo 

uniforme de letras e números, papel 
opaco branco, AP 75 g/m², 

dimensões: altura 84mm x largura 
191mm, largura após a dobra 84 mm. 

Serão confeccionadas 
1.500 cédulas de 

votação, de acordo com 
o art. 55 da Resolução n. 

23.397/TSE. 

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.673/2021 
Art. 63

Recibo de Quitação de Entrega de 
Urnas Eletrônicas e de Materiais de 
Votação – Blocos 100 fls. (50 jogos x 

2 vias), em papel Autocopiativo, 
56gr, sem numeração, com 

acabamento de blocagem + picote + 
grampos. Descrição dos Blocos: 

Material: Papel Autocopiativo 56gr 
Encadernação: Blocagem + Grampo 

+ Picote Acabamento: Bloco com 100 
folhas – sendo 2 vias (1ª via Branca - 
50 folhas e 2ª via Branca ou Amarela 

– 50 folhas) + picote na 1ª via, 
deixando a 2ª via fixa + grampo Cor: 
1x0 (a impressão será realizada na cor 
preta com detalhes em tons de cinza) 
Obs.: Entrega separada em lote de 10 

unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via 
branca + 2ª via amarela) 
por seção eleitoral com 
acréscimo contingente 
de aproximadamente 

10%. 

Recibo da Entrega de Material ao 
Presidente da Mesa Receptora de 

Votos/Mesa Receptora de 
Justificativas - Blocos 100 fls. (50 

jogos x 2 vias), em papel 
Autocopiativo, 56g, sem numeração, 

com acabamento de blocagem 
(colados na cabeça) + picote na 

primeira via (branca) de cada jogo. 
Descrição dos Blocos: Material: 

Papel Autocopiativo 56g 
Encadernação: Blocagem + Picote 

Acabamento: Bloco com 100 folhas –
sendo 2 vias (1ª via Branca -50 folhas 
e 2ª via Amarela –50 folhas) + picote 

na 1ª via, deixando a 2ª via fixa na 
cabeça do bloco. Cor: 1x0 (a 

impressão será realizada na cor preta 
com detalhes em tons de cinza). Obs.: 

Entrega separada em lote de 10 
unidades. 

1 jogo de folhas (1ª via 
branca + 2ª via amarela) 
por seção eleitoral com 
acréscimo contingente 
de aproximadamente 

10%. 

Senhas, em papel-jornal, agrupadas 
em blocos com 50 folhas por bloco, 
no tamanho de 60mm (L) x 80mm 
(A), impressão frente, na cor preta, 

com detalhes em tons de cinza, corte 
reto, acabamento de blocagem 

(colados na cabeça). Obs.: os blocos 
serão acondicionados em pacotes de 

50 unidades. 

Um Bloco com 50 
senhas para cada seção 

eleitoral, Adicionado um 
percentual de 10% para 
efeito de contingência. 

Envelope para Remessa à Junta 
Eleitoral dos documentos relativos 

à Mesa. Envelope Saco com Fita 
Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 24 
x 34 cm, impressão frente, na cor 

preta, acondicionados em pacotes de 
10 em 10. 

1 envelope para cada 
Seção Eleitoral, com o 
acréscimo contingente 

de 10% e considerando a 
divisão em dezenas. 

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

em pacotes de 10 em 10. 

1 envelope para cada 
Seção Eleitoral, com o 
acréscimo contingente 

de 10% e considerando a 
divisão em dezenas. 

Envelope para Acondicionamento 
dos Formulários de Justificativas e 

de Identificação do Eleitor com 
Deficiência ou Mobilidade 

Reduzida, Envelope Saco com Fita 
Adesiva (autocolante), em material 
reciclado, 90 g/m², no tamanho de 
20x 28cm, impressão frente, na cor 

preta, acondicionados em pacotes de 
10 em 10. 

1 envelope para cada 
Seção Eleitoral, com o 
acréscimo contingente 

de 10% e considerando a 
divisão em dezenas. 

Envelope para Acondicionamento 
das Cédulas de votação nas 

Eleições. Envelope Saco com Fita 
Adesiva (autocolante), em material 

reciclado, 90 g/m², no tamanho de 26 
x 36 cm, impressão frente, na cor 

preta, acondicionados em pacotes de 
10 em 10. 

10% do total de Seções 
Eleitorais e considerando 

a divisão em dezenas. 

Diplomas em papel couché fosco de 
230g, padrão A4, impressão frente em 

policromia, conforme modelo, 
acondicionados em pacotes de 10 

unidades cada. 

Considerando a soma 
dos cargos eleitos, 

acrescidos dos suplentes 
(02 para o cargo de 

senador e 03 para cada 
cargo de deputado 
federal e estadual). 

Adicionado um 
percentual de 10% para 
efeito de contingência. 
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6

20 Cartela 7700 7700 Modelo próprio

21 Folha 7700 7700 Modelo próprio

22 Unidade 2310 2310 Modelo próprio

23 Unidade 6930 6930 Modelo próprio

24 Consulta à STI Unidade 2000 - Art. 161

25 Consulta à STI Unidade 8000 - Art. 161

26 Consulta à STI Unidade 16014 - Art. 161

Bottons de identificação dos cargos 
dos componentes das mesas 

receptoras de votos, em papel adesivo 
com brilho e autocolante, de acordo 
com os modelos anexos, contendo, 

cada cartela, a identificação de 
PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 2º 

MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens 
deverão ser confeccionados em 
cartelas contendo, cada uma, 4 

bottons, e acabamento em meio-corte 
para destacar cada etiqueta 

individualmente. O ítem deverá ser 
entregue em pacotes de 50 unidades 

cada.

01 (uma) cartela por 
Seção Eleitoral, com 

acréscimo contingente 
de 10%, contendo, cada 

cartela, 04 (quatro) 
bottons, considerando 

ainda a divisão em 
pacotes de 50 unidades 

cada. 

Letreiro “Zona Seção”: padrão A3. 
Impressão na frente (tipo paisagem), 

em preto, papel offset branco 120 
g/m², Impressão offset, entregues em 

pacotes de 10 unidades cada, O 
letreiro deverá conter espaço para 

inscrição da número da Zona Eleitoral 
e da Seção Eleitoral, de acordo com 

modelo constante no anexo II. 

1 por Seção Eleitoral 
com acréscimo 
contingente de 

aproximadamente 10%, 
considerando a 

embalagem de 10 
unidades por pacote. 

Adesivo alfabético automotivo 
(fixação externa), com brasão da 

República e dizeres: “A SERVIÇO 
DA JUSTIÇA ELEITORAL”, no 
tamanho 12 cm (A) x 41,5 (L), 

fabricado em policromia, do tipo 
leitoso, da cor branca, de vinil, com 
impressão digital em alta resolução. 
O material deverá ser entregue em 

pacotes de 25 unidades cada. 

50 por Zona Eleitoral 
com acréscimo 

contingente de 10%, 
considerando ainda a 

divisão em pacotes de 25 
unidades cada. 

Adesivo alfabético automotivo 
(fixação externa) com dizeres: 

“CREDENCIAL N.º____ – 
TRANSPORTE GRATUITO DE 
ELEITORES – A SERVIÇO DA 

JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 
6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 
40 (L), fabricado em policromia, do 
tipo leitoso, da cor branca, de vinil, 

com impressão digital em alta 
resolução. O material deverá ser 

entregue em pacotes de 30 unidades 
cada. 

150 por Zona Eleitoral, 
com acréscimo 

contingente de 10%. 

Etiquetas para identificação das 
mídias de carga: Papel: 

autoadesivo; Dimensões: 37,5mm x 
21mm; Frontal: Offset branco fosco 
60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/

m²; Liner: Couchê 80 a 90g/m²; 
Acabamento: meio-corte para 

destacar cada etiqueta 
individualmente; 

Acondicionamento: que resguarde 
a integridade das etiquetas. 

Etiquetas para identificação das 
mídias de votação: Papel: 

autoadesivo; Dimensões: 37,5mm x 
21mm; Frontal: Offset branco fosco 
60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/

m²; Liner: Couchê 80 a 90g/m²; 
Acabamento: meio-corte para 

destacar cada etiqueta 
individualmente; 

Acondicionamento: que resguarde 
a integridade das etiquetas.

Etiquetas para identificação das 
mídias de resultado: Papel: 

autoadesivo; Dimensões: 64mm x 
44mm; Frontal: Offset branco fosco 
60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/

m²; Liner: Couchê 80 a 90g/m²; 
Acabamento: meio-corte para 

destacar cada etiqueta 
individualmente; 

Acondicionamento: que resguarde 
a integridade das etiquetas. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
Aos Gestores do Contrato, para analisarem as

sugestões de alteração formuladas pela SAD a respeito do
Termo de Referência  para contratação de Material Gráfico -
Eleições 2022.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 08/04/2022, às 12:49, 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
1043634 e o código CRC A3238518.

0007418-50.2021.6.02.8000 1043634v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2079 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/GSJ

Senhor Diretor-Geral,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

GDG 1043634, sirvo-me deste para manifestar-me, bem como levar
ao conhecimento do gestor do contrato em epígrafe - Material
gráfico, que no que pertine ao indicativo de cédulas a serem
utilizadas na Auditoria das Urnas Eletrônicas, consoante item 8 do
Anexo I do TR anexo, evento 1040277, ficou perceptível que o
somatório considerou o total de 03 (três) urnas a serem auditadas, o
que redundou em 500(quinhentas) cédulas para cada seção,
totalizando a necessidade de 1.500 (uma mil e quinhentas) cédulas.

Todavia, a Resolução TSE nº 23.673/21, que dispõe sobre
os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de
votação, recebeu alterações em seu inciso I, do artigo 58, que elevou
para 20 (vinte) o número de seções a serem auditadas quanto à
integridade das urnas eletrônicas, o que, consequentemente, eleva
para um total de 10.000 (dez mil) o quantitativo de cédulas a serem
contratadas, visto a necessidade de se ter o número máximo de votos
admitidos em cada urna eletrônica.

Quanto ao modelo das cédulas, não vejo óbice em serem
admitidos, contudo, uma vez que não fora, ainda, constituída a
Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, esta subscritora, que é
somente gestora do contrato de filmagem da referida auditoria, não
possui a legitimidade para anuir ou discordar, razão por quê sugiro
que seja aguardada para tal manifestação, a instituição da Comissão
de Planejamento da Auditora que, de forma oficiosa, já tem sua
formação em trâmite.

Dito isto, evoluo este para apreciação.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 11/04/2022, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045114 e o código CRC 1AD22D97.

0007418-50.2021.6.02.8000 1045114v6
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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 abril de 2022.
Sr. Diretor-Geral
 
Analisando as sugestões da Secretaria de Administração, no
despacho 1042009, elencamos as seguintes observações:
 
1. Foi incluída, no Termo de Referência a Lista dos Candidatos a ser
afixada em todas as Seções Eleitorais. Entretanto não há modelo
disponível para constar no anexo II, uma vez que este intem não
configurava nos termos de referência das duas últimas Eleições (que
serviram de parâmetro para a elaboração do presente Termo de
Referência).
 
2. Foi corrigido o enunciado do Formulário Ata da Mesa Receptora
de Justificativas (Grupo 1 / Item 2), passando a constar a inscrição:
“Eleições Gerais 2022”.
 
3 . Os envelopes para o encaminhamento às Juntas Eleitorais da
documentação produzida nas Mesas Receptoras (estão constantes
nos itens 15 e 17, do grupo 04) e o uso de linguagem coloquial é para
melhor compreensão dos integrantes da mesa. Esse conjunto de
envelopes já faz parte da logística empregada pelo TRE/AL nas
diversas Eleições anteriores.
A SAD propõe a utilização de um único envelope para o envio de
todos os documentos constantes no Art. 107, inciso XVI, da
Resolução TSE nº 23.669/2021.
Caso a deliberação seja pela modificação proposta, esta Gestão fará
as devidas alterações no item 15 e suprimirá o item 17 do TR.
 
4. A gestão aguarda a deliberação da Comissão de Votação Paralela
para realizar as devidas alterações propostas, se for o caso.
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5. A SAD sugere a inclusão no TR, a exemplo das Eleições de 2020,
de Cartaz para Identificação das Seções Condensadas no Local de
Votação e Cartaz Mesa Justificativa de Votos. Entendemos que esse
material, pela especificidade e pouca quantidade, pode ser impresso
pelos Próprios Cartórios à medida de suas necessidades. Caso a
deliberação seja pela inclusão destes impressos, solicitamos o
encaminhamento a esta Gestão do Modelo do Cartaz Mesa
Justificativa de Votos.
 
6. Os itens 5, 6, 9 e 10 do grupo 2 diferem do que foi contratado nas
Eleições 2020, em função da distinção entre o atual Pleito (Eleições
Gerais) e o anterior (Eleições Municipais). Os itens 24, 25 e 26 do
Grupo 6 etão em atendimento à Portaria TSE nº 70/2022. A presente
Gestão sugere a manutenção de todos esses itens no TR.
 
Por fim, para as devidas adequações do Termo de Referência com
relação às observações de 3 a 6, esta Gestão aguarda a deliberação
de Vossa Senhoria e da Comissão de Votação Paralela.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 11/04/2022, às 18:20, 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
1045503 e o código CRC 422F51EF.

0007418-50.2021.6.02.8000 1045503v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
Em Tempo,
 
Retificando o despacho SRACF 1045503, onde se

lê:
 
1. Foi incluída, no Termo de Referência a Lista dos

Candidatos a ser afixada em todas as Seções Eleitorais.
Entretanto não há modelo disponível para constar no anexo II,
uma vez que este intem não configurava nos termos de
referência das duas últimas Eleições (que serviram de
parâmetro para a elaboração do presente Termo de
Referência).

 
Lia-se:
1. Foi incluída, no Termo de Referência a Lista dos

Candidatos a ser afixada em todas as Seções Eleitorais.
Entretanto não há modelo disponível para constar no anexo II,
uma vez que não foi localizado por esta Gestão, nos termos de
referência das duas últimas Eleições (que serviram de
parâmetro para a elaboração do presente Termo de
Referência) um modelo para se tomar como base.

Apesar da ausência do modelo acima referido, esta
gestão entende que a especificação constante no Termo de
Referência já é suficiente para a sua licitação.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 18/04/2022, às 18:04, 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
1046606 e o código CRC F89D7F44.

0007418-50.2021.6.02.8000 1046606v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2022.
À Assessoria de Gestão Estratégica para submeter

à Comissão Permanente de Planejamento das
Eleições as questões suscitadas pelo Gestor Contratual no
Despacho SRACF (1045503), enquanto se aguarda a
constituição da Comissão de Planejamento para Votação
Paralela, de que tratam os autos do PA 0003229-
92.2022.6.02.8000 .

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/04/2022, às 14:46, 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
1047237 e o código CRC 0B23A9FD.

0007418-50.2021.6.02.8000 1047237v1

Despacho GDG 1047237         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 123
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.
Aos membros da CPPE,
 
Reproduzo despacho do Diretor-Geral:
"À Assessoria de Gestão Estratégica para submeter

à Comissão Permanente de Planejamento das
Eleições as questões suscitadas pelo Gestor Contratual no
Despacho SRACF (1045503), enquanto se aguarda a
constituição da Comissão de Planejamento para Votação
Paralela, de que tratam os autos do PA 0003229-
92.2022.6.02.8000 ." (grifos no original)

 
Aguardo o pronunciamento das senhoras e dos

senhores para retornar os autos à normal tramitação.
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/05/2022, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1057944 e o código CRC D478F1B1.

0007418-50.2021.6.02.8000 1057944v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2629 - CPPE

À CPPE

Senhores(as),
 
Em atenção ao Despacho AGE 1057944, segue manifestação quanto
ao disposto no item 3:
 

3. Os envelopes para o encaminhamento às Juntas Eleitorais da
documentação produzida nas Mesas Receptoras (estão constantes
nos itens 15 e 17, do grupo 04) e o uso de linguagem coloquial é
para melhor compreensão dos integrantes da mesa. Esse conjunto
de envelopes já faz parte da logística empregada pelo TRE/AL nas
diversas Eleições anteriores.
A SAD propõe a utilização de um único envelope para o envio de
todos os documentos constantes no Art. 107, inciso XVI, da
Resolução TSE nº 23.669/2021.
Caso a deliberação seja pela modificação proposta, esta Gestão
fará as devidas alterações no item 15 e suprimirá o item 17 do TR.

 
Ainda que a Resolução TSE 23.669 faça referência ao envio de todos
os documentos à junta eleitoral, entendemos que deve haver a
separação entre aqueles que, de fato, são indispensáveis ao
procedimento de apuração (ata da seção, zerésima e boletins
emitidos pela urna).
O envio de todos os documentos e materiais à junta apuradora, além
de desnecessário, certamente causaria atraso aos trabalhos, uma vez
que caberia aos membros da junta separar todos esses itens, tarefa
que é executada pelo cartório nos dias seguintes à eleição.
Dessa forma, sugerimos a manutenção dos dois modelos de
envelopes, uma vez que restou prejudicada, no ano de 2020, a
aquisição de pastas destinadas à remessa dos materiais das seções
eleitorais (0005124-08.2020.6.02.8502).
Sugerimos, ainda, a inclusão do item “Boletim de Identificação dos
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Mesários” na relação de documentos constante do envelope
apresentado no grupo 4, item 15.
Campo Alegre/AL, 6 de maio de 2022.
José Sali Soares
Representente dos cartórios eleitorais do interior na CPPE
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Membro da Comissão,
em 06/05/2022, às 10:01, 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
1060165 e o código CRC 891A2E40.

0007418-50.2021.6.02.8000 1060165v3
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
Ciente da manifestação do representante

dos  cartórios eleitorais do interior na CPPE (1060165). 
Diante da inércia dos demais participantes da

CPPE, renovo o prazo para que se manifestem,
impreterivelmente, até o dia 11 de maio do corrente ano.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/05/2022, às 13:59, 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
1060605 e o código CRC D84D871B.

0007418-50.2021.6.02.8000 1060605v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2022.
Acerca do Despacho SRACF 1045503, com o texto

retificado no Despacho SRACF 1046606, reitero (vide
Despacho GSAD 1042009) que do TR deve constar item
relacionado à lista com nome e número dos candidatos
registrados, para cada seção eleitoral, conforme determina o
art. 100 da Resolução TSE nº  23.669/2021, posto que, salvo
melhor percepção, dos 26 itens do Termo de Referência
SRACF 1040277 nenhum se refere ao citado item.

Ou seja, o gestor precisa alterar o TR para incluir o
item, visto que obrigatório e constante das contratações
relativas às eleições anteriores. Vide, a propósito, o Anexo I-A
do Termo de Referência integrante do Edital do PE 61/2020 -
doc. 0755725, p. 31 - Processo SEI 0001755-
57.2020.6.02.8000. Deve-se ter em conta que nas primeiras
versões do TR relativo às eleições 2020 também não constava
o item (cf. Despacho GSAD 0687699).

A demandar revisão, de igual modo, o número das
cédulas da votação paralela, em atenção aos apontamentos
veiculados na Informação 2079 (doc. 1045114).

Quanto aos envelopes, penso que deve ser
considerada a Informação 2629, do membro da CPPE
representante de Cartório Eleitoral (doc. 1060165), José Sali
Soares, dada sua experiência com os trabalhos eleitorais.

Nesse ponto, esclareço que os apontamentos
constantes do Despacho GSAD 1042009 visavam apenas
conferir aos modelos a observância da nomeclatura prevista
na norma e não a redução do número de envelopes. Por outro
lado, a não aquisição das pastas para transporte do material
em 2020, a CPPE, à época deliberou para que fosse objeto de
autos específicos, nos termos da Informação 2978 (doc.
0698194). Assim, foi aberto o Processo SEI 0005437-
66.2020.6.02.8502, vindo a ser sobrestada a aquisição,
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conforme consta do Despacho AGE 0745012, de seguinte teor:
Em reunião da CPPE, que teve lugar na
presente data, cuja ata encontra-se em
processo de confecção e coleta de assinaturas
(0744838), houve deliberação no sentido de
sobrestar a presente contratação, para
reanálise em eleição futura, após a pandemia,
devendo-se haver o cancelamento da reserva
de crédito e que seja substituída a proposição
por aquisição de sacolas plásticas nos moldes
adotados nas eleições passadas.

De todo modo, o modelo das pastas personalizadas
está disponível no evento 0713093 do citado Processo
SEI 0005437-66.2020.6.02.8502.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2022, às 22:37, 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
1061052 e o código CRC B03413E1.

0007418-50.2021.6.02.8000 1061052v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
Em atenção ao Despacho CPPE 1060605, nada

tenho a me opor quanto às consideração elencadas no
Despacho SRACF (1045503), exceto quanto aos envelopes,
visto que entendo que deve ser considerada a Informação
2629 (1060165) do membro da CPPE representante
dos Cartórios Eleitorais.

Documento assinado eletronicamente por DENYLSON DE SOUZA BARROS, Assessor-
Chefe, em 11/05/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1063481 e o código CRC B90A6BD9.

0007418-50.2021.6.02.8000 1063481v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
Esta Assessora de Comunicação nada tem a se opor

quanto às considerações elencadas no Despacho SRACF
(1045503).

Contudo, quanto aos envelopes, entendo que deve
ser considerada a Informação 2629
(1060165) do representante dos Cartórios Eleitorais.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Membro da Comissão, em 11/05/2022, às 15:51, 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
1063540 e o código CRC 856ECAAA.

0007418-50.2021.6.02.8000 1063540v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
Senhor Diretor-Geral.
Esta AGE, enquanto membro da CPPE, não tem

oposição a apresentar às propostas da SAD e do representante
dos Cartórios Eleitorais do Interior.

Em havendo o pronunciomento de 5 (cinco)
membros da CPPE, submeto os autos a Vossa Senhoria com a
sugestão de envio ao gestor contratual para que providencie a
retificação do Termo de Referência, nos termos do despacho
G SA D 1061052 e informação 2629, do membro da CPPE
representante de Cartório Eleitoral (doc. 1060165), com
posterior encaminhamento à SAD, no prazo de 5 dias úteis.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 12/05/2022, às 15:42, 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
1064573 e o código CRC 82EE83A8.

0007418-50.2021.6.02.8000 1064573v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS) –
ELEIÇÕES 2022

 

1. OBJETO
1.1. Aquisição de materiais gráficos para as Eleições Gerais de
2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições
constantes do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.
1.2. O objeto deste Termo de Referência poderá sofrer acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art.
65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. A supressão poderá exceder esse limite,
nos casos de acordo celebrado entre os contratantes, segundo dispõe
o art. 65, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93.

 
OBS.:
I - Os modelos constantes no Anexo II são meramente ilustrativos,
cujo objetivo é servir de base para auxiliar a elaboração do
orçamento por parte da empresa a ser contratada.
II - Os modelos a serem impressos (objetos deste Tremo de
Referência), serão encaminhados à empresa contratada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (contratante).

 
2. JUSTIFICATIVA
Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e
realização das Eleições Gerais 2022.

 
3. ESTRATÉGIA DE COMPRA
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As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO
POR LOTE.
4. CONDIÇÕES
4.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá
providenciar, no prazo de 5 dias úteis, um modelo impresso de cada
item, que será submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e
aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada terá o
prazo de 20 dias para confecção e entrega dos formulários e demais
itens de modelos constantes deste Termo de Referência destinados
ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega não poderá exceder
o dia 31/08/2022, sob pena de prejudicar o cronograma de
distribuição do material aos cartórios eleitorais.
4.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente
serão confeccionados mediante autorização da Unidade
Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do
1º Turno, observando-se o prazo de entrega até o dia 10 de
outubro de 2022.
4. 3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues
rigorosamente em acordo com as especificações deste Termo de
Referência, devendo os interessados em participar do certame
licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e
condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de
empacotamento dos itens licitados.
4.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade
prévia do material com as especificações deste Termo de Referência
será de 2 dias úteis após o recebimento do modelo impresso para
aprovação.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5 . 1 . Só será admitida a contratação de empresa que esteja
regularmente registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
5.2. Todo o papel utilizado para a produção do material impresso
deverá ser composto com 100% de celulose de eucalipto reflorestado
e possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Cerflor
(Programa Brasileiro de Certificação Florestal/ Programme for the
Endorsement of Forest Certification).
5 . 2 . 1 . A contratada deverá apresentar comprovação do
atendimento, pelo fabricante do papel a ser utilizado, aos requisitos
para obtenção de certificação de cadeia de custódia que ateste o
manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou
Rótulo Ecológico da ABNT).
5.3. A contratada deverá apresentar, declaração sob as penas da lei,
de atendimento aos requisitos de sustentabilidade acima dispostos.
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6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade
com todas as condições, modelos e prazos estipulados;
6.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento
ajustado sem prévia e expressa anuência do Contratante;
6.3. Substituir, em 5 dias úteis, a contar do recebimento da
notificação, todo e qualquer material que apresentar defeito ou
estiver fora das especificações constantes deste Termo.
6. 4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias
corridos, o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido
substituído, sob pena de descarte ou de aproveitamento por parte da
Administração;
6.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da contratação.
6.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com
o compromisso assumido, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
6 . 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;
6.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 dias úteis que
anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que
impossibilitem o seu cumprimento.
6. 9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em
qualquer fase da contratação.

 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de
Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução
contratual, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa as
ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por
parte daquela;
7.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
7. 3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao
objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora;
7.4. 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;
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7.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de
Almoxarifado, qualquer material entregue equivocadamente ou em
desacordo com as especificações mínimas exigidas neste ato
convocatório;

 
8. ENTREGA E RECEBIMENTO
8. 1. Os produtos deverão ser entregues impreterivelmente, no
horário de expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo,
n.º 7200-D, no Bairro Serraria, CEP 57.046-000, telefone: (82) 3328-
1947.
8. 2. O prazo de entrega será de 20dias, contados da data de
autorização da Unidade Fiscalizadora para impressão definitiva. Após
este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou
inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto no
instrumento convocatório.
8.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se
verificadas irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada,
que terá o prazo máximo de 5 dias úteis para substituí-los,
circunstância que não interromperá o prazo de execução contratual.
8.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:
8.4.1. Provisoriamente, em até 02 (dois) dias úteis, pela
fiscalização/gestão do contrato, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações constantes do
pedido.
8.4.2. Definitivamente, em até 5 dias úteis, após verificação de
qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pela
Unidade Fiscalizadora do Contrato, com o auxílio das unidades
executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2018).
8.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente
embalados, em conformidade com as especificações do Anexo I deste
Termo de Referência.
8.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a
Contratada a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar
os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados.

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. 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,
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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 anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
das demais cominações legais.
9 . 2 . No caso de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas, garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa
adjudicatária às seguintes sanções:
9.2.1. 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;
9.2.2. Multa:
9.2.2.1. 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% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;
a2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;
a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.
9.2.2.2. Multa por inexecução contratual:
b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, 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) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato,
em virtude de descumprimento do item 8 . 1 deste Termo de
Referência.
B3) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato,
em virtude de descumprimento do item 8 . 5 deste Termo de
Referência.
B 4 ) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será
calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a
25 dias, desde que a  administração não mais aceite o material;
9 . 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.
9.4. 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.
9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na
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execução dos serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força
maior.
9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

 

ANEXO I

 
1. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

 

GRUPO 01
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.

1º
TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

01

FormulárioAta da Mesa
Receptora e Ata da
Mesa Receptora –
Registro de
Ocorrências
(continuação):

*Papel: AP 75g/m2,

*Formato: Fechado no
Tamanho A4 e Aberto
no Tamanho A3,

*impressão: frente e
verso em preto e
branco.

Obs.: deverão ser
entregues em 154
pacotes cintados
contendo 50 unidades
cada.

1 formulário por
seção eleitoral (do
último pleito), com o
acréscimo
contingencial de
10%, considerando
a divisão em
pacotes de 50
unidades.

Folha 7.700 7.700

Formulário Ata da
Mesa Receptora de
Justificativas, em papel

1 formulário por
mesa receptora
(base: quantitativo
das Eleições 2018),
com o acréscimo
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02 AP 75 g/m² branco, no
formato A4, impressão
frente na cor preta e em
via única.

com o acréscimo
contingencial de
10%, considerando
a divisão em
pacotes de 50
unidades.

Folha 20 20

03

Formulário para
identificação de
eleitor com
deficiência ou
mobilidade reduzida,

Especificações: tamanho
14,7cm x 6,9cm,

impressão: 3 formu-
lários por folha A4,

papel: AP 75g/m² e cor:
em preto e branco.

Calculado sendo 1
folha A4 contendo 3
formulários, sendo
3 folhas por Seção
Eleitoral, que
contará com 9
formulários, com
arredondamento
para centenas.

Folha 21.000 21.000

 

GRUPO 02
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.

1º
TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

04

Cédulas de votação –
Eleição Majoritária,
para o cargo de
Presidente,

impressão frente e
verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel: opaco
originalmente amarelo,
AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

 

Deverão ser entregues
embaladas em pacotes

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 111.300 111.300
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embaladas em pacotes
contendo 100 unidades
cada.

05

Cédulas de votação –
Eleição Majoritária –
1ºturno, para os
cargos de Senadores
e Governador,

impressão: frente e
verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel: opaco
originalmente amarelo de
75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

Deverão ser entregues
embaladas em pacotes
contendo 100 unidades
cada.

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 111.300 0

06

Cédulas de votação –
Eleição Majoritária –
2ºturno, se houver,
para o cargo de
Governador,

impressão frente e
verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel: opaco
originalmente amarelo,
AP 75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

largura após a dobra 84
mm. Deverão ser
entregues embaladas
em pacotes contendo
100 unidades cada.

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 0 111.300

Cédulas de votação –
Eleição Proporcional,

impressão: frente e
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verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel: opaco branco, AP
75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

Deverão ser entregues
embaladas em pacotes
contendo 100 unidades
cada.

5% do total de
eleitores com
arredondamento
por centena.

Unidade 111.300 0

08

Cédulas de votação
paralela – Eleição
Majoritária –1 º e 2º
turnos, para o cargo de
Presidente,

impressão: frente e
verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP
75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

Serão
confeccionadas
500 cédulas de
votação por seção
eleitoral a ser
auditada, com o
acréscimo
contingencial de
10%.

Unidade 11.000 11.000

09

Cédulas de votação
paralela – Eleição
Majoritária – 1º turno,
para os cargos de
Senadores e
Governador,

impressão: frente e
verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP
75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

Serão
confeccionadas
500 cédulas de
votação por seção
eleitoral a ser
auditada, com o
acréscimo
contingencial de
10%.

Unidade 11.000 0

Cédulas de votação
paralela – Eleição
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Majoritária –2º turno, se
houver, para o cargo de
Governador,

impressão: frente e
verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP
75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

Serão
confeccionadas
500 cédulas de
votação por seção
eleitoral a ser
auditada, com o
acréscimo
contingencial de
10%.

Unidade 0 11.000

11

Cédulas de votação
paralela – Eleição
Proporcional,

impressão: frente e
verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e
números,

papel opaco branco, AP
75 g/m²,

dimensões: altura 84mm
x largura 191mm,
largura após a dobra 84
mm.

Serão
confeccionadas
500 cédulas de
votação por seção
eleitoral a ser
auditada, com o
acréscimo
contingencial de
10%.

Unidade 11.000 0

 

GRUPO 03

 

TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.

1º
TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

Recibo de Quitação
de Entrega de Urnas
Eletrônicas e de
Materiais de Votação
– Blocos 100 fls. (50
jogos x 2 vias), em papel
Autocopiativo, 56gr,
sem numeração, com
acabamento de
blocagem + picote +
grampos.
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Descrição dos Blocos:
Material: Papel
Autocopiativo 56gr
Encadernação:
Blocagem + Grampo +
Picote Acabamento:
Bloco com 100 folhas –
sendo 2 vias (1ª via
Branca - 50 folhas e 2ª
via Branca ou Amarela –
50 folhas) + picote na
1ª via, deixando a 2ª via
fixa + grampo Cor: 1x0
(a impressão será
realizada na cor preta
com detalhes em tons
de cinza) Obs.: Entrega
separada em lote de 10
unidades.

1 jogo de folhas (1ª
via branca + 2ª via
amarela) por seção
eleitoral com
acréscimo
contingente de
aproximadamente
10%.

Bloco 154 154

13

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

Blocos 100 fls. (50 jogos
x 2 vias), em papel
Autocopiativo, 56g, sem
numeração, com
acabamento de
blocagem (colados na
cabeça) + picote na
primeira via (branca) de
cada jogo.

Descrição dos Blocos:

Material: Papel
Autocopiativo 56g
Encadernação:
Blocagem + Picote

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

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

Obs.: Entrega separada

1 jogo de folhas (1ª
via branca + 2ª via
amarela) por seção
eleitoral com
acréscimo
contingente de
aproximadamente
10%.

Bloco 154 154
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em lote de 10 unidades.

14

Senhas, em papel-
jornal, agrupadas em
blocos com 50 folhas
por bloco, no tamanho
de 60mm
(L) x 80mm (A),
impressão frente, na cor
preta, com detalhes em
tons de cinza, corte
reto, acabamento de
blocagem (colados na
cabeça). Obs.: os blocos
serão acondicionados
em pacotes de 50
unidades.

Um Bloco com 50
senhas para cada
seção eleitoral,
Adicionado um
percentual de 10%
para efeito de
contingência.

Bloco 7.700 7.700

 

GRUPO 04

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.

1º
TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

15

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

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

Unidade 7.700 7.700

16

Envelope para
Remessa da Memória
de Resultado de
Votação, em papel
reciclado, de, no
mínimo, 180 g/m², no
tamanho de 15x10 cm,
impressão frente, na cor
preta, com fecho
autocolante e
acondicionados em
pacotes de 10 em 10.

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

Unidade 7.700 7.700
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Envelope para
Acondicionamento
dos Formulários de
Justificativas e de
Identificação do
Eleitor com
Deficiência ou
Mobilidade Reduzida,
Envelope Saco com Fita
Adesiva (autocolante),
em material reciclado,
90 g/m², no tamanho de
20x 28cm, impressão
frente, na cor preta,
acondicionados em
pacotes de 10 em 10.

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

Unidade 7.700 7.700

18

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

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

Unidade 700 700

 

GRUPO 05

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNIDADE
QUANT.

1º
TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)

19

Diplomas em papel
couché fosco de
230g,

padrão A4, impressão
frente em policromia,
conforme modelo,
acondicionados em
pacotes de 10 unidades
cada.

Considerando a
soma dos cargos
eleitos, acrescidos
dos suplentes (02
para o cargo de
senador e 03 para
cada cargo de
deputado federal e
estadual).
Adicionado um
percentual de 10%
para efeito de

Unidade 165 0
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contingência.
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Lista impressa dos
candidatos – 1º
Turno.

Lista contendo o nome
e o número das
candidatas e dos
candidatos
registrados(as).

*Tamanho por folha: A1
(841x594mm)

*Orientação: Paisagem

*Papel: AP 90g/m²

*Impressão:1x0 (preto)

* Conjunto com 03
folhas A1.

01 conjunto (03
folhas A1) por
Seção Eleitoral, com
acréscimo
contingente de 10%.

Embalagem em
pacotes com 50
conjuntos cada.

Conjunto 7.700 0

21

Lista impressa dos
candidatos – 1º
Turno.

Lista contendo o nome
e o número das
candidatas e dos
candidatos
registrados(as).

*Tamanho por folha: A4
(210x297mm)

*Orientação: Retrato

*Papel: AP 90g/m²

*Impressão:1x0 (preto)

Uma folha por
Seção Eleitoral, com
acréscimo
contingente de 10%.

Embalagem em
pacotes com 50
folhas cada

folha 0 7.700

 

GRUPO 06

 

TEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.

1º
TURNO

QUANT.

2º TURNO

(SE HOUVER)
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Bottons de identificação
dos cargos dos
componentes das
mesas receptoras de
votos, em papel adesivo
com brilho e
autocolante, de acordo
com os modelos
anexos, contendo, cada
cartela, a identificação
de PRESIDENTE, 1º
MESÁRIO, 2º MESÁRIO
e SECRETÁRIO. Os itens
deverão ser
confeccionados em
cartelas contendo, cada
uma, 4 bo t to ns , e
acabamento em meio-
corte para destacar
cada etiqueta
individualmente. O ítem
deverá ser entregue em
pacotes de 50 unidades
cada.

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

Cartela 7.700 7.700

23

Letreiro “Zona Seção”:
padrão A3. Impressão
na frente (tipo
paisagem), em preto,
papel offset branco 120
g/m², Impressão offset,
entregues em pacotes
de 10 unidades cada, O
letreiro deverá conter
espaço para inscrição
da número da Zona
Eleitoral e da Seção
Eleitoral, de acordo com
modelo constante no
anexo II.

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

Folha 7.700 7.700

24

Adesivo alfabético
aut omot ivo (fixação
externa), com brasão
da República e dizeres:
“A SERVIÇO DA
JUSTIÇA ELEITORAL”,
no tamanho 12 cm (A)
x 41,5 (L), fabricado em
policromia, do tipo
leitoso, da cor branca,
de vinil, com impressão
digital em alta
resolução. O material
deverá ser entregue em
pacotes de 25 unidades
cada.

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

Unidade 2.310 2.310
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Adesivo alfabético
aut omot ivo (fixação
externa) com dizeres:
“CREDENCIAL N.º____
– TRANSPORTE
GRATUITO DE
ELEITORES – A
SERVIÇO DA JUSTIÇA
ELEITORAL, Lei
6.091/1974”, no
tamanho 15 cm (A) x
40 (L), fabricado em
policromia, do tipo
leitoso, da cor branca,
de vinil, com impressão
digital em alta
resolução. O material
deverá ser entregue em
pacotes de 30 unidades
cada.

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

Unidade 6.930 6.930

26

Etiquetas para
identificação das
mídias de carga:

Papel: autoadesivo;

Dimensões: 37,5mm x
21mm;

Frontal: O ffs et branco
fosco 60 a 75g/m²;

Adesivo: Hotmelt
25g/m²;

Liner: Couchê 80 a
90g/m²;

Acabamento: meio-
corte para destacar
cada etiqueta
individualmente;

Acondicionamento: que
resguarde a integridade
das etiquetas.

Consulta à STI Unidade 2.000  

Etiquetas para
identificação das
mídias de votação:

Papel: autoadesivo;

Dimensões: 37,5mm x
21mm;

Frontal: O ffs et branco
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fosco 60 a 75g/m²;

Adesivo: Hotmelt
25g/m²;

Liner: Couchê 80 a
90g/m²;

Acabamento: meio-
corte para destacar
cada etiqueta
individualmente;

Acondicionamento: que
resguarde a integridade
das etiquetas.

Consulta à STI Unidade 8.000  

28

Etiquetas para
identificação das
mídias de resultado:

Papel: autoadesivo;

Dimensões: 64mm x
44mm;

Frontal: O ffs et branco
fosco 60 a 75g/m²;

Adesivo: Hotmelt
25g/m²;

Liner: Couchê 80 a
90g/m²;

Acabamento: meio-
corte para destacar
cada etiqueta
individualmente;

Acondicionamento: que
resguarde a integridade
das etiquetas.

Consulta à STI Unidade 16.014  
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO II

MODELOS

Os modelos constantes neste presente documento (Anexo II), apesar da similaridade, são 
meramente ilustrativos, cujo objetivo é servir de base para auxiliar a elaboração do 
orçamento por parte da empresa a ser contratada.

• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos:

Página 1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Votos:

Página 2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora e Ata da Mesa Receptora –
Registro de Ocorrências (continuação):

Página 3
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• GRUPO 1 – ITEM 1 – Formulário Ata da Mesa Receptora e Ata da Mesa Receptora –
Registro de Ocorrências (continuação):

Página 4
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• GRUPO 1 – ITEM 2 – Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 155



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

• GRUPO 1 – ITEM 3 – Formulário para Identificação do Eleitor com Deficiência ou 
Mobilidade Reduzida

Especificações: tamanho: 14,7cm x 6,9cm, impressão: 3 formulários por folha A4, papel: AP
75g/m² e cor: em preto e branco.
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• GRUPO 2 – ITEM 4 – Cédula Eleitoral Majoritária – 1º e 2º Turnos (PRESIDENTE)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.
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• GRUPO 2 – ITEM 5 – Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 1ºturno, para os 
cargos de Senadores e Governador.

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.
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GRUPO 2 – ITEM 6 – Cédula Eleitoral Majoritária – 2º Turno (GOVERNADOR)

FRENTE

 

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco AMARELO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.
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• GRUPO 2 – ITEM 7 – Cédula Eleitoral Proporcional – (DEPUTADO FEDERAL E 
ESTADUAL)

FRENTE

VERSO

Especificações: Confeccionar em Papel Opaco BRANCO de 75g/m².
Dimensões: altura 84mm, largura 191mm, largura após a dobra 84mm.
Impressão em preto e branco, frente e verso.
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GRUPO 2 – ITEM 08 – Cédula para Votação Paralela – Eleição Majoritária - 1º E 2º
TURNOS – (PRESIDENTE).

FRENTE

VERSO
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• GRUPO 2 – ITEM 09 – Cédula para Votação Paralela – Eleição Majoritária - 1º Turno
(SENADORES E GOVERNADOR).

FRENTE

VERSO

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 162



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

• GRUPO 2 – ITEM 10 – Cédula para Votação Paralela – Eleição Majoritária - 2º Turno
-(GOVERNADOR)

FRENTE

VERSO
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• GRUPO 2 – ITEM 11 – Cédulas para Votação Paralela – Eleição Proporcional -
(DEPUTADOS FEDERAL E ESTADUAL):

FRENTE

VERSO
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• GRUPO 3 – ITEM 12 – Recibo de Quitação de Estrega de Urnas Eletrônicas e de 
Materiais de Votação:
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• GRUPO 3 – ITEM 13 – Recibo de Quitação de Material ao Presidente da Mesa 
Receptora de Votos/Mesa Receptora de Justificativas.
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• GRUPO 3 – ITEM 14 – Senhas.
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• GRUPO 4 – ITEM 15 – Modelo do Envelope para Remessa de Material de Eleição 
(REMESSA À JUNTA ELEITORAL DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À MESA).

 Frente
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• GRUPO 4 – ITEM 16 – Modelo do Envelope para Remessa de Memória de Resultado 
– MR.
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• GRUPO 4 – ITEM 17 – Modelo do Envelope para Acondicionamento dos Formulários 
de Justificativas e de Identificação do Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 170



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GRUPO 4 – ITEM 18 – Modelo do Envelope para Acondicionamento das Cédulas de
votação nas Eleições.

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 171



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

• GRUPO 5 – ITEM 19 – Diploma Eleitoral.

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 172



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

• GRUPO 6 – ITEM 22 – Bottons

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 173



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

• GRUPO 6 – ITEM 23 – Letreiro “ Zona /Seção”
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GRUPO 6 – ITEM 24 – Adesivo Alfabético Automotivo (fixação externa)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GRUPO 6 – ITEM 25 – Adesivo Alfabético Automotivo (fixação externa) “CREDENCIAL
N.º ____ –TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES –A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL,
Lei 6.091/1974”

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 176



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GRUPO 6 – ITEM 26 – Etiquetas para identificação das mídias de carga:

MODELO INDIVIDUAL

DIAGRAMAÇÃO NA CARTELA

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 177



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GRUPO 6 – ITEM 27 – Etiquetas para identificação das mídias de votação:

MODELO INDIVIDUAL

DIAGRAMAÇÃO NA CARTELA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GRUPO 6 – ITEM 28 – Etiquetas para identificação das mídias de resultado:

MODELO INDIVIDUAL

DIAGRAMAÇÃO NA CARTELA

Anexo II - Modelos (1064889)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 179



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

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2022.
Sr. Diretor-Geral,
 
Encaminho a Vossa Senhoria o Termo de Referência (1064889) com
as modificações solicitadas pela SAD e pela CPPE. Dessa forma,
submeto o referido Termo para análise e aprovação das unidades
competentes deste Tribunal, bem como adoção das providências
necessárias à contratação dos serviços gráficos ora solicitados.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Chefe de Seção
Substituto, em 16/05/2022, às 15:55, 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
1066381 e o código CRC A4D6DAE4.

0007418-50.2021.6.02.8000 1066381v1
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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 maio de 2022.
 
Em atenção ao Despacho SRACF 1066381, com a

novel juntada do Termo de Referência (1064879) e Modelos
Anexos (1064889), faço encaminhar os autos eletrônicos à
Secretaria de Administração para conhecimento e
providências que se fizerem necessárias.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/05/2022, 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
1066458 e o código CRC 846E6AB0.

0007418-50.2021.6.02.8000 1066458v1

Despacho GDG 1066458         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 181



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

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2022.
Promovidos os ajustes no Termo de Referência

(doc. 1064879), bem como no Anexo II - Modelos (doc.
1064889), na forma anunciada no Despacho
SRACF (doc. 1066381), nada mais temos a assinalar, por parte
deste Gabinete, quanto aos aspectos administrativos da
demanda, ressalvando-se os critérios logísticos eleitos e os
aspectos jurídicos pertinentes,  a serem avaliados, respectiva
e oportunamente, pela CPPE e AJ-DG, esta quando da análise
da minuta do edital do futuro pregão.

Isto posto, remete-se o feito à SEIC, para respectiva
pesquisa de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2022, às 19:16, 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
1066662 e o código CRC 3BB43450.

0007418-50.2021.6.02.8000 1066662v1
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E-mail - 1067068

Data de Envio: 
  17/05/2022 13:46:04

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

Para:
    comercial@graficajaragua.com.br
    comercial@gemascarenhas.com.br
    graficaeditoramascarenhas@gmail.com
    printcapas@gmail.com
    atendimento@graficaimperador.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    comercial2@grafmarques.com.br
    poligrafmcz@hotmail.com
    cicerapoligraf@hotmail.com
    comercial@grafnobre.com.br
    texgraf.ltda@gmail.com
    comercial@sgrafica.net
    elohprint@gmail.com
    liceu@graficaliceu.com.br
    licitacao@graficaliceu.com.br
    orcamento@graficacearense.com.br
    marciomuraro@graficacearense.com.br
    bruno@graficaimperador.com.br

Assunto: 
  Materiais gráficos - Eleições 

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para Aquisição de materiais gráficos
para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes em
Termo de Referência anexo.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Anexo_1064889_Anexo_II___12_05_2022.pdf
    Termo_de_Referencia_1064879.html
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E-mail - 1069336

Data de Envio: 
  19/05/2022 14:52:37

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

Para:
    graficaimperialmcz@gmail.com

Assunto: 
  Materiais gráficos - Eleições

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para Aquisição de materiais gráficos
para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes em
Termo de Referência anexo.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Anexo_1064889_Anexo_II___12_05_2022.pdf
    Termo_de_Referencia_1064879.html
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E-mail - 1069526

Data de Envio: 
  19/05/2022 15:58:58

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

Para:
    ELIZMARQUES20@GMAIL.COM
    GRAFICAUNIAOUBERLANDIA@GMAIL.COM
    MEDINACONT@YAHOO.COM.BR
    LICEU@GRAFICALICEU.COM.BR
    FINANCEIRO.GRAFICASANTACRUZ@GMAIL.COM
    GRAFICALUAR@GMAIL.COM
    TEIXEIRADIGITALDF@GMAIL.COM
    VTPRINT@VTPRINTOUTDOOR.COM.BR
    QUALIDADE@QUALIDADEDF.COM.BR
    VENDAS@GRAFICATRIUNFAL.COM.BR
    LICITACAO@RBDIGITAL.COM.BR
    ZANATA@TAVARESETAVARES.COM.BR
    IMPRESSOART@ONDA.COM.BR
    RMB.LICITACAO@HOTMAIL.COM

Assunto: 
  Materiais gráficos - Eleições

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para Aquisição de materiais gráficos
para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes em
Termo de Referência anexo.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1064879.html
    Anexo_1064889_Anexo_II___12_05_2022.pdf
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E-mail - 1072502

Data de Envio: 
  24/05/2022 13:10:36

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

Para:
    ELIZMARQUES20@GMAIL.COM
    GRAFICAUNIAOUBERLANDIA@GMAIL.COM
    MEDINACONT@YAHOO.COM.BR
    LICEU@GRAFICALICEU.COM.BR
    FINANCEIRO.GRAFICASANTACRUZ@GMAIL.COM
    GRAFICALUAR@GMAIL.COM
    TEIXEIRADIGITALDF@GMAIL.COM
    VTPRINT@VTPRINTOUTDOOR.COM.BR
    QUALIDADE@QUALIDADEDF.COM.BR
    VENDAS@GRAFICATRIUNFAL.COM.BR
    LICITACAO@RBDIGITAL.COM.BR
    IMPRESSOART@ONDA.COM.BR
    RMB.LICITACAO@HOTMAIL.COM

Assunto: 
  Materiais gráficos - Eleições

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para Aquisição de materiais gráficos
para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes em
Termo de Referência anexo.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1064879.html
    Anexo_1064889_Anexo_II___12_05_2022.pdf
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Solicitação cotação - TDA Gráfica Prime (1072557)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 189



Solicitação cotação - Gráfica Digital Tech (1072562)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 190



Solicitação cotação - Gráfica Ourives (1072566)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 191



Solicitação cotação - Malires Gráfica (1072573)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 192
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Solicitação cotação - Gráfica Copycenter (1072618)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 196



Solicitação cotação - Casa da cópia (1072620)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 197



Solicitação cotação - Papel & Impressos (1072626)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 198



Solicitação cotação - Gráfica e Editora ao Quadrado (1072632)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 199



Solicitação cotação - Divulgar - Gráfica e Comunicação (1072637)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 200



Solicitação cotação - Omenas Print (1072667)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 201
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24/05/2022 15:02 Gmail - Resposta ao pedido de Licitação

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5e96bcf593&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1733731281482799779&simpl=msg-f%3A1733731… 1/1

Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Resposta ao pedido de Licitação 
1 mensagem

Tailson <vendas@lsistemgrafica.com.br> 24 de maio de 2022 14:56
Responder a: comercial@lsistemgrafica.com.br
Para: lisianacintra@gmail.com

Olá, Lisiana Teixeira Cintra 
agradeço seu interesse em nos enviar sua licitação, 
mas o material está fora de nossos serviços prestrados. 
Caso tenha interesse em outros materiais gráficos, 
por favor, nos envie. 

--  
atenciosamente, 

Tailson Lopes 
Atendimento 
=========================== 
LSISTEM GRÁFICA RÁPIDA 
(82) 3328.4342 / 98892.1520 

E-mail - Negativa - LSistem Gráfica (1072733)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 208



Anexo - esclarecimentos PrintCapas (1074199)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 209



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

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
À SRACF, 
 
Encaminho questionamento enviado pela empresa

PrintCapas, 1074199, acerca dos itens 26, 27 e 28, para
possíveis esclarecimentos.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/05/2022, 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
1074201 e o código CRC CC61EB8F.

0007418-50.2021.6.02.8000 1074201v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2022.
À SEIC,
 
As especificações das etiquetas adesivas, constantes no Termo de
Referência, seguem exatamente ao texto disposto no Anexo I
(Especificações Técnicas) da Portaria TSE nº 70/2022, a serem
adotadas por toda a Justiça Eleitoral.
Conforme está descrito, além das demais especificações, as etiquetas
serão compostas por: Frontal: Offset branco fosco 60 a 75g/m²;
Adesivo: Hotmelt 25g/m² e Liner: Couchê 80 a 90g/m².
 
Encaminho o link de um site encontrado na internet que explica o
posicionamento destes materiais (vide imagem) na etiqueta:
https://efetiquetas.com.br/destaques/como-escolher-a-etiqueta-
adesiva-correta/.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Chefe de Seção
Substituto, em 26/05/2022, às 16:07, 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
1075161 e o código CRC DAF748F3.

0007418-50.2021.6.02.8000 1075161v1
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E-mail - 1075204

Data de Envio: 
  26/05/2022 16:13:37

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

Para:
    printcapas@gmail.com

Assunto: 
  Esclarecimentos

Mensagem: 
  Boa tarde,

Seguem os esclarecimentos apresentados pela unidade demandante.

Saudações, Lisiana Cintra

Anexos:
    Despacho_1075161.html
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

LOTE 1 1

2

3

 7700  R$ 0,30   R$ 2.310,00     7700   R$ 0,30  R$ 2.310,00

 20    R$ 1,00       R$ 20,00         20    R$ 1,00    R$ 20,00

LOTE ITEM  ESPECIFICAÇÃO Valor 
1º Unitário

Quant. Quant.
Valor 

2º Unitário
Valor Total
1º Turno

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

Valor Total
2º Turno

FormulárioAta da Mesa Receptora e Ata da
Mesa Receptora – Registro de Ocorrências
(continuação): Papel: AP 75g/m2, Formato:
Fechado no Tamanho A4 e Aberto no Tamanho A3,
impressão: frente e verso em preto e branco.

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

   21000     R$ 0,14      R$ 2.940,00      21000     R$ 0,14     R$ 2.940,00

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

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 1º Turno R$ 5.270,00

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 2º Turno R$ 5.270,00

Maceió, 26 de maio de 2022,Valor Total da Proposta R$ 10.540,00
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

LOTE 2 4

5

6

7

8

9

10

11

 111.300 R$ 0,045   R$ 5.008,50    111.300  R$ 0,045  R$ 5.008,50 

 111.300 R$ 0,045   R$ 5.008,50     

 111.300 R$ 0,045   R$ 5.008,50     

 111.300  R$ 0,04     R$ 4.452,00   

 11.000  R$ 0,08      R$ 880,00       11.000  R$ 0,08     R$ 880,00   

 11.000  R$ 0,08      R$ 880,00       

 11.000  R$ 0,08      R$ 880,00       

 11.000  R$ 0,08      R$ 880,00       

LOTE ITEM  ESPECIFICAÇÃO Valor 
1º Unitário

Quant. Quant.
Valor 

2º Unitário
Valor Total
1º Turno

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

Valor Total
2º Turno

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o
cargo de Presidente, impressão frente e verso na
cor preta e tipo uniforme de letras e números,
papel: opaco originalmente amarelo, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura
após a dobra 84 mm.

Cédulas de votação – Eleição Majoritária –
1ºturno, para os cargos de Senadores e
Governador, impressão frente e verso na
cor preta e tipo uniforme de letras e números,
papel: opaco originalmente amarelo, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura
após a dobra 84 mm.

Cédulas de votação – Eleição Majoritária –
2ºturno, para o cargo de Governador, impressão
frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras
e números, papel: opaco originalmente amarelo,
AP 75 g/m², dimensões: altura 84mm x largura
191mm, largura após a dobra 84 mm.

Cédulas de votação – Eleição Proporcional,
impressão frente e verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e números, papel: opaco
originalmente branco, AP 75 g/m², dimensões:
altura 84mm x largura 191mm, largura após a
dobra 84 mm.

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária 
1º e 2º turnos, para o cargo de Presidente,
impressão frente e verso na cor preta e tipo
uniforme de letras e números, papel: opaco
originalmente branco, AP 75 g/m², dimensões:
altura 84mm x largura 191mm, largura após a
dobra 84 mm.

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária 
1º turno, para os cargos de Senadores e Governador,
impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de
letras e números, papel: opaco originalmente branco,
AP 75 g/m², dimensões: altura 84mm x largura 191mm,
largura após a dobra 84 mm.

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária 
2º turno, para o cargo de Governador, impressão
frente e verso na cor preta e tipo uniforme de
letras e números, papel: opaco originalmente branco,
AP 75 g/m², dimensões: altura 84mm x largura 191mm,
largura após a dobra 84 mm.

Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional,
impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de
letras e números, papel: opaco originalmente branco,
AP 75 g/m², dimensões: altura 84mm x largura 191mm,
largura após a dobra 84 mm.

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 1º Turno R$ 17.109,00

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 2º Turno R$ 11.777,00

Maceió, 26 de maio de 2022,Valor Total da Proposta R$ 28.886,00
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

LOTE 3 12

13

14

154     R$ 12,00  R$ 1.848,00    154      R$ 12,00     R$ 1.848,00

154     R$ 12,00  R$ 1.848,00    154      R$ 12,00     R$ 1.848,00

7700     R$ 0,55    R$ 4.235,00   7700     R$ 0,55      R$ 4.235,00

LOTE ITEM  ESPECIFICAÇÃO Valor 
1º Unitário

Quant. Quant. Valor 
2º Unitário

Valor Total
1º Turno

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

Valor Total
2º Turno

Recibo de Quitação de Entrega de Urnas
Eletrônicas e de Materiais de Votação–Blocos
100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel
Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com
acabamento de blocagem (colados na cabeça)
+ picote na primeira via (branca) de cada jogo.

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

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

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 1º Turno R$ 7.931,00

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 2º Turno R$ 7.931,00

Maceió, 26 de maio de 2022,Valor Total da Proposta R$ 15.862,00
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

LOTE 4 15

16

17

18

7700     R$ 0,80       R$ 6.160    7700     R$ 0,80       R$ 6.160

7.700     R$ 0,60    R$ 4.620,00  7.700      R$ 0,60      R$ 4.620,00 

7700       R$ 0,75  R$ 5.775,00  7700       R$ 0,75     R$ 5.775,00 

700       R$ 1,00     R$ 700,00      700        R$ 1,00      R$ 700,00

LOTE ITEM
 ESPECIFICAÇÃO Valor 

1º Unitário
Quant. Quant. Valor 

2º Unitário
Valor Total
1º Turno

Valor Total
2º Turno

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

Envelope para Remessa da Memória de
Resultado de Votação , em papel reciclado, de
mínimo, 180 g/m², no tamanho de 15x10 cm,
impressão frente, na cor preta, com fecho
autocolan te e acondicionados em pacotes de
10 em 10.

Envelope para Acondicionamento dos Formulários
de Justificativas e de Identificação do Eleitor com
D e fi c i ê n c i a  o u  M o b i l i d a d e  R e d u z i d a ,

Envelope para Acondicionamento das Cédulas de

votação nas Eleições . Envelope Saco com Fita

votação nas Eleições. Envelope Saco com Fita

Adesiva (autocolante), em material reciclado, 90

Adesiva (autocolante), em material reciclado, 90

g/m², no tamanho de 20 x 28 cm, impressão

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

frente, na cor preta, acondicionados em pacotes

frente, na cor preta, acondicionados em pacotes

de 10 em 10.

de 10 em 10.

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 1º Turno R$ 17.255,00

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 2º Turno R$ 17.255,00

Maceió, 26 de maio de 2022,Valor Total da Proposta R$ 34.510,00
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

165       R$ 3,50    R$ 577,50      

7700        R$ 3,00    R$ 23.100,00      

7700       R$ 0,20      R$ 1.540,00            

19

20

21

LOTE 5

LOTE ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO Valor 
1º UnitárioQuant. Quant. Valor 

2º Unitário
Valor Total
1º Turno

Valor Total
2º Turno

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

Lista impressa dos candidatos – 1º Turno.
Lista contendo o nome e o número das
candidatas e dos candidatos registrados(as).
Tamanho por folha: A1 (841x594mm)
Orientação: Paisagem, Papel: AP 90g/m²
Impressão:1x0 (preto) Conjunto com 03
folhas A1.

Lista impressa dos candidatos – 1º Turno.
Lista contendo o nome e o número das
candidatas e dos candidatos registrados(as).
Tamanho por folha: A4 (210x297mm)
Orientação: Paisagem, Papel: AP 90g/m²
Impressão:1x0 (preto) Conjunto com 01
folhas A4.

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 1º Turno R$ 23.677,50

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 2º Turno R$ 1.540,00

Maceió, 26 de maio de 2022,Valor Total da Proposta R$ 25.217,50
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

LOTE 6 22

23

24

25

26

27

28

LOTE ITEM  ESPECIFICAÇÃO Valor 
1º Unitário

Quant. Quant. Valor 
2º Unitário

Valor Total
1º Turno

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

Valor Total
2º Turno

Bottons de identificação dos cargos dos
componentes das mesas receptoras de votos,
em papel adesivo com brilho e autocolante,
de acordo com os modelos anexos, contendo,
cada cartela, a identificação de
PRESIDENTE, 1º, MESÁRIO, 2º MESÁRIO e
SECRETÁRIO.

7700  R$ 0,40   R$ 3.080,00   7700  R$ 0,40    R$ 3.080,00

7700  R$ 0,60   R$ 4.620,00   7700  R$ 0,60   R$ 4.620,00

2310  R$ 1,65  R$ 3.811,50    2310  R$ 1,65    R$ 3.811,50

6930   R$ 2,00 R$ 13.860,00  2310   R$ 2,00     R$ 13.860,00    

2000  R$ 0,32     R$ 640,00         

8000   R$ 0,25  R$ 2.000,00         

16014  R$ 0,23  R$ 3.683,22         

Letreiro "Zona Seção": padrão A3. Impressão
na frente (tipo paisagem), em preto, papel offset
branco 120 g/m², Impressão offset, entregues em
pacotes de 10 unidades cada 

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa),
com brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO
DA JUSTIÇA ELEITORAL”,  no tamanho
12 cm (A) x 41,5 (L), fabricado em policromia, do
tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão
digital em alta resolução. O material deverá ser
entregue em pacotes de 25 unidades cada.

A d e s i v o  a l f a b é t i c o  a u t o m o t i v o  ( fi x a ç ã o
externa) com dizeres: “CREDENCIAL N.º____ –
T R A N S P O R T E  G R A T U I T O  D E
E L E I TO R E S  –  A S E RV I Ç O  D A J U S T I Ç A
ELEITORAL, Lei 6.091/1974”, no tamanho 15
cm (A) x 40 (L), fabricado em policromia, do tipo
leitoso, da cor branca, de vinil, com impressão digital
em alta resolução. O material deverá ser entregue em
pacotes de 30 unidades cada.

Etiquetas para identificação das mídias de
carga, papel: autoadesivo, tamanho: 37,5mm x
21mm; Frontal: Offset branco fosco
60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/m²; Liner:
Couchê 80 a 90g/m²; Acabamento: meio-corte
para destacar cada etiqueta individualmente;
OBS.: Não consigo imprimir em rolo, só em 
cartela no tamanho A4 Com 48 unidades

Etiquetas para identificação das mídias de
votação, papel: autoadesivo, tamanho:
37,5mm x 21mm; Frontal: Offset branco fosco
60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/m²; Liner:
Couchê 80 a 90g/m²; Acabamento: meio-corte
para destacar cada etiqueta individualmente;
OBS.: Não consigo imprimir em rolo, só em 
cartela no tamanho A4 Com 48 unidades

Etiquetas para identificação das mídias de
resultado, papel: autoadesivo, tamanho:
64mm x 44mm; Frontal: Offset branco fosco
60 a 75g/m²; Adesivo: Hotmelt 25g/m²; Liner:
Couchê 80 a 90g/m²; Acabamento: meio-corte
para destacar cada etiqueta individualmente;
OBS.: Não consigo imprimir em rolo, só em 
cartela no tamanho A4 Com 18 unidades

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 1º Turno R$ 31.694,72

Maceió, 26 de maio de 2022, Valor Total do 2º Turno R$ 25.371,50

Maceió, 26 de maio de 2022,Valor Total da Proposta R$ 57.066,22
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E-mail - 1075573

Data de Envio: 
  27/05/2022 08:19:00

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

Para:
    arts.grafica.ltda@gmail.com

Assunto: 
  Materiais gráficos - Eleições

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para Aquisição de materiais gráficos
para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes em
Termo de Referência anexo.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1064879.html
    Anexo_1064889_Anexo_II___12_05_2022.pdf
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Rua Prof. José da Silveira Camerino, nº 468
Farol - Maceió-AL

Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

Maceió, 30 de maio de 2022

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Orçamento: 284

Entrega: conforme pedido

Pagamento: com empenho

Validade da proposta: 90 dias

01

02

03

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

Arts Gráfica e Editora LTDA

R$ 3.157,00

R$ 100,00

R$ 4.200,00

R$ 0,41

R$ 5,00 

R$ 0,20

G R U P O 0 1

7.700 - FormulárioAta da Mesa Receptora e Ata da Mesa 
Receptora – Registro de Ocorrências (continuação):
*Papel: AP 75g/m2,
*Formato: Fechado no Tamanho A4 e Aberto no Tamanho A3,
*impressão: frente e verso em preto e branco.
Obs.: deverão ser entregues em 154 pacotes cintados 
contendo 50 unidades cada.

20 - Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas, em 
papel AP 75 g/m² branco, no formato A4, impressão frente na 
cor preta e em via única.

21.000 - Formulário para identificação de eleitor com deficiência 
ou mobilidade reduzida,
Especificações: tamanho 14,7cm x 6,9cm,
impressão: 3 formu-lários por folha A4,
papel: AP 75g/m² e cor: em preto e branco.

T O T A L R $  7 . 4 5 7 , 0 0Sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

Maceió, 30 de maio de 2022

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Orçamento: 285

04

05

06

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

R$ 8.124,50

R$ 8.124,50

R$ 8.124,50

R$ 0,073

R$ 0,073 

R$ 0,073

G R U P O 0 2

111.300 - Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o 
cargo de Presidente,
impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel: opaco originalmente amarelo, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm.
Deverão ser entregues embaladas em pacotes contendo 100 
unidades cada.

111.300 - Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 1ºturno, 
para os cargos de Senadores e Governador,
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel: opaco originalmente amarelo de 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm.
Deverão ser entregues embaladas em pacotes contendo 100 
unidades cada.

111.300 - Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 2ºturno, 
se houver, para o cargo de Governador,
impressão frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel: opaco originalmente amarelo, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm.
largura após a dobra 84 mm. Deverão ser entregues 
embaladas em pacotes contendo 100 unidades cada.

07 R$ 8.124,50R$ 0,073

111.300 - Cédulas de votação – Eleição Proporcional,
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel: opaco branco, AP 75 g/m², dimensões: altura 
84mm x largura 191mm, largura após a dobra 84 mm.
Deverão ser entregues embaladas em pacotes contendo 100 
unidades cada.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

01/02
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08

09

10

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

R$ 0,20

R$ 0,20

R$ 0,20

G R U P O 0 2

11.000 - Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –1º 
e 2º turnos, para o cargo de Presidente,
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel opaco branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm.

11.000 - Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária – 1º 
turno, para os cargos de Senadores e Governador,
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel opaco branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm.

11.000 - Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –2º 
turno, se houver, para o cargo de Governador,
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel opaco branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm.

11 R$ 2.200,00R$ 0,20

11.000 - Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional,
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras 
e números, papel opaco branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 84mm x largura 191mm, largura após a 
dobra 84 mm.

Arts Gráfica e Editora LTDA

T O T A L R $  4 1 . 2 9 8 , 0 0Quarenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais.

Entrega: conforme pedido

Pagamento: com empenho

Validade da proposta: 90 dias

02/02
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Maceió, 30 de maio de 2022

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Orçamento: 286

12

13

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

R$ 2.158,00

R$ 1.848,00

R$ 8.624,00

R$ 14,00

R$ 12,00

R$ 1,12

G R U P O 0 3

154 - Recibo de Quitação de Entrega de Urnas Eletrônicas e 
de Materiais de Votação – Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), 
em papel Autocopiativo, 56gr, sem numeração, com 
acabamento de blocagem + picote + grampos.
Descrição dos Blocos: Material: Papel Autocopiativo 56gr 
Encadernação: Blocagem + Grampo + Picote Acabamento: 
Bloco com 100 folhas – sendo 2 vias (1ª via Branca - 50 folhas 
e 2ª via Branca ou Amarela – 50 folhas) + picote na 1ª via, 
deixando a 2ª via fixa + grampo Cor: 1x0 (a impressão será 
realizada na cor preta com detalhes em tons de cinza) Obs.: 
Entrega separada em lote de 10 unidades.

154 - Recibo da Entrega de Material ao Presidente da Mesa 
Receptora de Votos/Mesa Receptora de Justificativas -
Blocos 100 fls. (50 jogos x 2 vias), em papel Autocopiativo, 56g, 
sem numeração, com acabamento de blocagem (colados na 
cabeça) + picote na primeira via (branca) de cada jogo.
Descrição dos Blocos:
Material: Papel Autocopiativo 56g Encadernação: Blocagem + 
Picote
Acabamento: Bloco com 100 folhas –sendo 2 vias (1ª via 
Branca -50 folhas e 2ª via Amarela –50 folhas) + picote na 1ª 
via, deixando a 2ª via fixa na cabeça do bloco.
Cor: 1x0 (a impressão será realizada na cor preta com detalhes 
em tons de cinza).

7.700 - Senhas, em papel-jornal, agrupadas em blocos com 50 
folhas por bloco, no tamanho de 60mm
(L) x 80mm (A), impressão frente, na cor preta, com detalhes 
em tons de cinza, corte reto, acabamento de blocagem 
(colados na cabeça). Obs.: os blocos serão acondicionados em 
pacotes de 50 unidades.

14

Arts Gráfica e Editora LTDA

T O T A L R $  1 2 . 6 3 0 , 0 0Doze mil, seiscentos e trinta e  reais.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Entrega: conforme pedido

Pagamento: com empenho

Validade da proposta: 90 dias
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Rua Prof. José da Silveira Camerino, nº 468
Farol - Maceió-AL

Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

Maceió, 30 de maio de 2022

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Orçamento: 287

15

16

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

Não 
fornecemos.

G R U P O 0 4

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

7.700 - Envelope para Remessa da Memória de Resultado de 
Votação, em papel reciclado, de, no mínimo, 180 g/m², no 
tamanho de 15x10 cm, impressão frente, na cor preta, com 
fecho autocolante e acondicionados em pacotes de 10 em 10.
Obs.: Entrega separada em lote de 10 unidades.

7.700 - Envelope para Acondicionamento dos Formulários de 
Justificativas e de Identificação do Eleitor com Deficiência ou 
Mobilidade Reduzida, Envelope Saco com Fita Adesiva 
(autocolante), em material reciclado, 90 g/m², no tamanho de 
20x 28cm, impressão frente, na cor preta, acondicionados em 
pacotes de 10 em 10.

17

Arts Gráfica e Editora LTDA

Não 
fornecemos.

Não 
fornecemos.

Não 
fornecemos.

Não 
fornecemos.

Não 
fornecemos.

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

18 Não 
fornecemos.

Não 
fornecemos.

Entrega: conforme pedido

Pagamento: com empenho

Validade da proposta: 90 dias

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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Rua Prof. José da Silveira Camerino, nº 468
Farol - Maceió-AL

Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

Maceió, 30 de maio de 2022

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Orçamento: 288

19

20

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

R$ 660,00R$ 4,00

Não 
Fornecemos

G R U P O 0 5

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

7.700 - Lista impressa dos candidatos – 1º Turno.
Lista contendo o nome e o número das candidatas e dos 
candidatos registrados(as).
*Tamanho por folha: A1 (841x594mm)
*Orientação: Paisagem
*Papel: AP 90g/m²
*Impressão:1x0 (preto)
* Conjunto com 03 folhas A1.

7.700 - Lista impressa dos candidatos – 1º Turno.
Lista contendo o nome e o número das candidatas e dos 
candidatos registrados(as).
*Tamanho por folha: A4 (210x297mm)
*Orientação: Retrato
*Papel: AP 90g/m²
*Impressão:1x0 (preto)

21

Arts Gráfica e Editora LTDA

T O T A L R $  6 6 0 , 0 0Seiscentos e sessenta reais

Não 
Fornecemos

Não 
Fornecemos

Não 
Fornecemos

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Entrega: conforme pedido

Pagamento: com empenho

Validade da proposta: 90 dias
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Rua Prof. José da Silveira Camerino, nº 468
Farol - Maceió-AL

Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

Maceió, 30 de maio de 2022

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Orçamento: 289

22

23

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

R$ 3.850,00R$ 0,50

G R U P O 0 6

7.700 - Bottons de identificação dos cargos dos componentes 
das mesas receptoras de votos, em papel adesivo com brilho e 
autocolante, de acordo com os modelos anexos, contendo, 
cada cartela, a identificação de PRESIDENTE, 1º MESÁRIO, 
2º MESÁRIO e SECRETÁRIO. Os itens deverão ser 
confeccionados em cartelas contendo, cada uma, 4 bottons, e 
acabamento em meio-corte para destacar cada etiqueta 
individualmente. O ítem deverá ser entregue em pacotes de 50 
unidades cada.

7.700 - Letreiro “Zona Seção”: padrão A3. Impressão na frente 
(tipo paisagem), em preto, papel offset branco 120 g/m², 
Impressão offset, entregues em pacotes de 10 unidades cada, 
O letreiro deverá conter espaço para inscrição da número da 
Zona Eleitoral e da Seção Eleitoral, de acordo com modelo 
constante no anexo II.

2.310 - Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), com 
brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL”, no tamanho 12 cm (A) x 41,5 (L), fabricado em 
policromia, do tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com 
impressão digital em alta resolução. O material deverá ser 
entregue em pacotes de 25 unidades cada.

24

R$ 4.543,00R$ 0,59

R$ 7.369,00R$ 3,19

6.930 - Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) com 
dizeres: “CREDENCIAL N.º____ – TRANSPORTE GRATUITO 
DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, Lei 
6.091/1974”, no tamanho 15 cm (A) x 40 (L), fabricado em 
policromia, do tipo leitoso, da cor branca, de vinil, com 
impressão digital em alta resolução. O material deverá ser 
entregue em pacotes de 30 unidades cada.

25
R$ 36.729,00R$ 5,30

01/02

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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Rua Prof. José da Silveira Camerino, nº 468
Farol - Maceió-AL

Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

26

27

28

Total R$ Valor UnitD e s c r i m i n a ç ã o

R$ 2.640,00

R$ 8.400,00

R$ 1,32

R$ 1,05

Não 
fornecemos

G R U P O 0 6

2.000 - Etiquetas para identificação das mídias de carga:
Papel: autoadesivo;
Dimensões: 37,5mm x 21mm;
Frontal: Offset branco fosco 60 a 75g/m²;
Adesivo: Hotmelt 25g/m²;
Liner: Couchê 80 a 90g/m²;
Acabamento: meio-corte para destacar cada etiqueta 
individualmente;
Acondicionamento: que resguarde a integridade das etiquetas.

8.000 - Etiquetas para identificação das mídias de votação:
Papel: autoadesivo;
Dimensões: 37,5mm x 21mm;
Frontal: Offset branco fosco 60 a 75g/m²;
Adesivo: Hotmelt 25g/m²;
Liner: Couchê 80 a 90g/m²;
Acabamento: meio-corte para destacar cada etiqueta 
individualmente;
Acondicionamento: que resguarde a integridade das etiquetas.

16.014 - Etiquetas para identificação das mídias de resultado:
Papel: autoadesivo;
Dimensões: 64mm x 44mm;
Frontal: Offset branco fosco 60 a 75g/m²;
Adesivo: Hotmelt 25g/m²;
Liner: Couchê 80 a 90g/m²;
Acabamento: meio-corte para destacar cada etiqueta 
individualmente;
Acondicionamento: que resguarde a integridade das etiquetas.

Arts Gráfica e Editora LTDA

T O T A L R $ 6 3 . 5 3 1 , 0 0Sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais.

Não 
fornecemos

02/02

Entrega: conforme pedido

Pagamento: com empenho

Validade da proposta: 90 dias

Proposta - ArtsGráfica (1076658)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 228



E-mail - 1077836

Data de Envio: 
  31/05/2022 10:48:59

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

Para:
    comercial@gemascarenhas.com.br

Assunto: 
  Materiais gráficos - Eleições

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para Aquisição de materiais gráficos
para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes em
Termo de Referência anexo.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Enviar com cópia para lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1064879.html
    Anexo_1064889_Anexo_II___12_05_2022.pdf
    Termo_de_Referencia_1064879.html
    Anexo_1064889_Anexo_II___12_05_2022.pdf
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Maceió, 31/05/2022

À Tre - Al

At. Lisiane Cintra

Fone: 99301-0575

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

026558.Ítem(s) solicitado(s) do orçamento Nº

01 7.700 Impressos - Ata da Mesa Receptora de Votos

42x29.7cm, 1x1 cor em Off-set 75g.
Dobrado Automatico.

Unit: 0,376 Total R$: 2.895,20 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

02 20 Impressos - Ata da Mesa Receptora de Justificativa

21x29.7cm, 1x0 cor em Off-set 75g.

Unit: 5,30 Total R$: 106,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

03 21.000 Impressos - Identificação de Eleitor com Deficiência

3 folhas, 21x29.7cm, 1x0 cor em Off-set 75g.
Picotado.

Unit: 0,43 Total R$: 9.030,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

04 111.300 Impressos - Cédulas de Votação Eleição Majoritária Presidente

8.4x19.1cm, 1x1 cor em Off-set Amarelo 75g.

Unit: 0,057 Total R$: 6.344,10 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

05 111.300 Impressos - Cédulas de Votação Eleição  Majoritária Senadores

Idem item anterior

Unit: 0,06 Total R$: 6.678,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

06 111.300 Impressos - Cédulas de Votação Eleição Majoritaria 2º Turno

Idem item anterior

Unit: 0,06 Total R$: 6.678,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

Total itens : R$ 124.238,36

Validade da Proposta : 90 dias.
Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.

Vendedor:João (82) 9972-8607/8822-5810
Atenciosamente,

Tre - AlVictória Gráfica e Editora
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07 111.300 Impressos - Cédulas de Votação Eleição Proporcional

Idem item anterior

Unit: 0,06 Total R$: 6.678,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

08 11.000 Impressos - Cédulas de Votação Paralela 1º e 2º Presidente

Idem item anterior

Unit: 0,08 Total R$: 880,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

09 11.000 Impressos - Cédulas de Votação Paralela 1º e 2º Senadores

Idem item anterior

Unit: 0,08 Total R$: 880,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

10 11.000 Impressos - Cédulas de Votação Paralela 1º e 2º Governadores

Idem item anterior

Unit: 0,08 Total R$: 880,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

11 11.000 Impressos - Cédulas de Votação Paralela Paralela

Idem item anterior

Unit: 0,08 Total R$: 880,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

12 154 Talões - 50x2 Recibo de Quitação de Entrega de Urnas  Eletr

1 via 13x18cm, 1x0 cor em Autocopiativo CB Branco 54g.
1 via 13x18cm, 1x0 cor em Autocopiativo CF Amarelo 54g.
Picotado, Grampeado.

Unit: 10,24 Total R$: 1.576,96 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

13 154 Talões - 50x2 Recibo da Entrega de Material ao Presidente

Idem item anterior

Unit: 10,24 Total R$: 1.576,96 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

14 7.700 Blocos - 50x1 Senhas

1 via 6x8cm, 1x0 cor em Jornal 50g.

Unit: 0,91 Total R$: 7.007,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

15 7.700 Impressos - Envelope  para Remessa à Junta Eleitoral dos  docu

24x34cm, 1x0 cor em Envelope Reciclato.

Unit: 0,693 Total R$: 5.336,10 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

16 7.700 Impressos - Envelope  para Remessa da Memória de  Resultado de

20x20cm, 1x0 cor em Reciclato 180g.
Corte e vinco, Colar capa(manual).

Unit: 0,675 Total R$: 5.197,50 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

Total itens : R$ 124.238,36

Validade da Proposta : 90 dias.
Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.

Vendedor:João (82) 9972-8607/8822-5810
Atenciosamente,

Tre - AlVictória Gráfica e Editora
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17 7.700 Impressos - Envelope  para Acondicionamento dos  Formulários d

20x28cm, 1x0 cor em Envelope Reciclato.
Colar capa(manual).

Unit: 0,81 Total R$: 6.237,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

18 700 Impressos - Envelope  para Acondicionamento das Cédulas de  vo

26x36cm, 1x0 cor em Envelope Reciclato.
Colar capa(manual).

Unit: 1,16 Total R$: 812,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

19 165 Impressos - Diplomas

21x29.7cm, 4x0 cores em Couche Fosco 250g.
Colar capa(manual).

Unit: 3,49 Total R$: 575,85 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

20 7.700 Impressos - Listas Impressa de Candidatos 84,1x59,1cm

3 folhas, 50x70cm, 1x0 cor em Off-set 90g.

Unit: 3,79 Total R$: 29.183,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

21 7.700 Impressos - Listas Impressa de Candidatos 1º Turno

21x29.7cm, 1x0 cor em Off-set 90g.

Unit: 0,18 Total R$: 1.386,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

22 7.700 Impressos - Cartela com 4 Botons 7x7cm

7x28cm, 4x0 cores em Adesivo Brilho 190g.
Corte e vinco.

Unit: 0,39 Total R$: 3.003,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

23 7.700 Impressos - Letreiro Zona Seção

42x29.7cm, 1x0 cor em Off-set 120g.

Unit: 0,47 Total R$: 3.619,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

24 2.310 Impressos - Adesivo A SERVIÇO

12x41.5cm, 4x0 cores em Adesivo Plastico BOPP 190g.

Unit: 1,79 Total R$: 4.134,90 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

25 6.930 Impressos - Adesivo  alfabético automotivo (fixação externa)

15x40cm, 4x0 cores em Adesivo Plastico BOPP 190g.

Unit: 1,325 Total R$: 9.182,25 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

Total itens : R$ 124.238,36

Validade da Proposta : 90 dias.
Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.

Vendedor:João (82) 9972-8607/8822-5810
Atenciosamente,

Tre - AlVictória Gráfica e Editora
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26 2.000 Impressos - Etiquetas para Identificação das Mídias

2.1x3.8cm, 4x0 cores em Adesivo Brilho 190g.
Meio Corte.

Unit: 0,28 Total R$: 560,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

27 8.000 Impressos - Etiquetas para Identificação das Mídias de Votação

Idem item anterior

Unit: 0,145 Total R$: 1.160,00 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

28 16.014 Impressos - Etiquetas Ident das Mídias de Resultados

Idem item anterior

Unit: 0,11 Total R$: 1.761,54 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

Total itens : R$ 124.238,36

Validade da Proposta : 90 dias.
Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.

Vendedor:João (82) 9972-8607/8822-5810
Atenciosamente,

Tre - AlVictória Gráfica e Editora
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio, 
 
Trata-se de aquisição de materiais gráficos para as

Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações
técnicas e as condições constantes do Termo de Referência e
Anexo - 1064879 e 1064889.

Para tanto, dada a especificidade do serviço,
solicitamos orçamento a diversos potenciais fornecedores,
obtendo-se proposta de preço das empresas Printcapas
(1075508), Arts Gráfica (1076658) e Victória Gráfica
(1078543), que resultou nos valores médios elencados no
evento 1079287, correspondendo ao valor total estimado para
a contratação no montante de R$ 212.299,61 (duzentos e doze
mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e um
centavos).

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte para todos os grupos.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/06/2022, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE Valor Unitário Valor médio

1º T 2º T PRINTCAPAS VICTÓRIA ART’S Unitário 1º T 2º T Geral

1
1 Folha 7700 7700 R$ 0,300 R$ 0,376 R$ 0,410 R$ 0,36 R$ 2.787,40 R$ 2.787,40 R$ 5.574,80
2 Formulário Ata da Mesa Receptora de Justificativas Folha 20 20 R$ 1,000 R$ 5,300 R$ 5,000 R$ 3,77 R$ 75,33 R$ 75,33 R$ 150,67

3 Folha 21000 21000 R$ 0,140 R$ 0,430 R$ 0,200 R$ 0,26 R$ 5.390,00 R$ 5.390,00 R$ 10.780,00
SOMA – GRUPO 1 R$ 8.252,73 R$ 8.252,73 R$ 16.505,47

2

4 111300 111300 R$ 0,045 R$ 0,057 R$ 0,073 R$ 0,06 R$ 6.492,50 R$ 6.492,50 R$ 12.985,00

5 111300 0 R$ 0,045 R$ 0,060 R$ 0,073 R$ 0,06 R$ 6.603,80 R$ 0,00 R$ 6.603,80

6 0 111300 R$ 0,045 R$ 0,060 R$ 0,073 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 6.603,80 R$ 6.603,80

7 Cédulas de votação – Eleição Proporcional 111300 0 R$ 0,040 R$ 0,060 R$ 0,073 R$ 0,06 R$ 6.418,30 R$ 0,00 R$ 6.418,30

8 11000 11000 R$ 0,080 R$ 0,080 R$ 0,200 R$ 0,12 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 2.640,00

9 11000 0 R$ 0,080 R$ 0,080 R$ 0,200 R$ 0,12 R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 1.320,00

10 0 11000 R$ 0,080 R$ 0,080 R$ 0,200 R$ 0,12 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00

11 Cédulas de votação paralela – Eleição Proporcional 11000 0 R$ 0,080 R$ 0,080 R$ 0,200 R$ 0,12 R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 1.320,00
SOMA – GRUPO 2 R$ 23.474,60 R$ 15.736,30 R$ 39.210,90

3

12 Bloco 154 154 R$ 12,000 R$ 10,240 R$ 14,000 R$ 12,08 R$ 1.860,32 R$ 1.860,32 R$ 3.720,64

13 Bloco 154 154 R$ 12,000 R$ 10,240 R$ 12,000 R$ 11,41 R$ 1.757,65 R$ 1.757,65 R$ 3.515,31

14 Bloco 7700 7700 R$ 0,550 R$ 0,910 R$ 1,120 R$ 0,86 R$ 6.622,00 R$ 6.622,00 R$ 13.244,00
SOMA – GRUPO 3 R$ 10.239,97 R$ 10.239,97 R$ 20.479,95

4

15 7700 7700 R$ 0,800 R$ 0,693 - R$ 0,75 R$ 5.748,05 R$ 5.748,05 R$ 11.496,10

16 7700 7700 R$ 0,600 R$ 0,675 - R$ 0,64 R$ 4.908,75 R$ 4.908,75 R$ 9.817,50

17 7700 7700 R$ 0,750 R$ 0,810 - R$ 0,78 R$ 6.006,00 R$ 6.006,00 R$ 12.012,00

18 700 700 R$ 1,000 R$ 1,160 - R$ 1,08 R$ 756,00 R$ 756,00 R$ 1.512,00
SOMA – GRUPO 4 R$ 17.418,80 R$ 17.418,80 R$ 34.837,60

5
19 Diplomas em papel couché fosco de 230g 165 0 R$ 3,500 R$ 3,490 R$ 4,000 R$ 3,66 R$ 604,45 R$ 0,00 R$ 604,45

20 Lista impressa dos candidatos – 1º Turno 7700 0 R$ 3,000 R$ 3,790 - R$ 3,40 R$ 26.141,50 R$ 0,00 R$ 26.141,50
21 Lista impressa dos candidatos – 1º Turno folha 0 7700 R$ 0,200 R$ 0,180 - R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 1.463,00 R$ 1.463,00

SOMA – GRUPO 5 R$ 26.745,95 R$ 1.463,00 R$ 28.208,95

6

22 Cartela 7700 7700 R$ 0,400 R$ 0,390 R$ 0,500 R$ 0,43 R$ 3.311,00 R$ 3.311,00 R$ 6.622,00
23 Letreiro “Zona Seção”: padrão A3. Folha 7700 7700 R$ 0,600 R$ 0,470 R$ 0,590 R$ 0,55 R$ 4.260,67 R$ 4.260,67 R$ 8.521,33

24 2310 2310 R$ 1,650 R$ 1,790 R$ 3,190 R$ 2,21 R$ 5.105,10 R$ 5.105,10 R$ 10.210,20

25 6930 6930 R$ 2,000 R$ 1,325 R$ 5,300 R$ 2,88 R$ 19.923,75 R$ 19.923,75 R$ 39.847,50

26 Etiquetas para identificação das mídias de carga 2000 0 R$ 0,320 R$ 0,280 R$ 1,320 R$ 0,64 R$ 1.280,00 R$ 0,00 R$ 1.280,00

27 Etiquetas para identificação das mídias de votação 8000 0 R$ 0,250 R$ 0,145 R$ 1,050 R$ 0,48 R$ 3.853,33 R$ 0,00 R$ 3.853,33

28 Etiquetas para identificação das mídias de resultado 16014 R$ 0,230 R$ 0,110 R$ 0,17 R$ 2.722,38 R$ 0,00 R$ 2.722,38
SOMA – GRUPO 6 R$ 40.456,23 R$ 32.600,52 R$ 73.056,75

TOTAL GERAL R$ 126.588,29 R$ 85.711,32 R$ 212.299,61

UNIDA
DE

Formulário Ata da Mesa Receptora e Ata da Mesa 
Receptora

Formulário para identificação de eleitor com 
deficiência ou mobilidade reduzida

Cédulas de votação – Eleição Majoritária, para o 
cargo de Presidente

Unidad
e

Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 1ºturno, 
para os cargos de Senadores e Governador

Unidad
e

Cédulas de votação – Eleição Majoritária – 2ºturno, 
se houver, para o cargo de Governador

Unidad
e

Unidad
e

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –
1º e 2º turnos, para o cargo de Presidente

Unidad
e

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária – 
1º turno, para os cargos de Senadores e Governador

Unidad
e

Cédulas de votação paralela – Eleição Majoritária –2º 
turno, se houver, para o cargo de Governador

Unidad
e

Unidad
e

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

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

Justificativas 
Senhas, em papel-jornal, agrupadas em blocos com 

50 folhas por bloco, no tamanho de 60mm

Envelope para Remessa à Junta Eleitoral dos 
documentos relativos à Mesa

Unidad
e

Envelope para Remessa da Memória de Resultado de 
Votação

Unidad
e

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

Deficiência ou Mobilidade Reduzida
Unidad

e
Envelope para Acondicionamento das Cédulas de 

votação nas Eleições
Unidad

e

Unidad
e

Conjunt
o

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

Adesivo alfabético automotivo (fixação externa), 
com brasão da República e dizeres: “A SERVIÇO DA 

JUSTIÇA ELEITORAL”, 
Unidad

e
Adesivo alfabético automotivo (fixação externa) com 

dizeres: “CREDENCIAL N.º____ – TRANSPORTE 
GRATUITO DE ELEITORES – A SERVIÇO DA JUSTIÇA 

ELEITORAL, Lei 6.091/1974”
Unidad

e
Unidad

e
Unidad

e
Unidad

e

Planilha estimativa de preços (1079287)         SEI 0007418-50.2021.6.02.8000 / pg. 236


	Memorando 931 (0960004)
	Minuta SRACF 0964088
	Anexo II - Modelos (0976404)
	Despacho GDG 0977650
	Despacho CPPE 0977873
	Despacho GSAD 0977972
	Despacho GSAD 0978057
	Despacho GSAD 0978059
	Despacho GDG 0978324
	Despacho CPPE 1003262
	Despacho STI 1003472
	Despacho SJ 1003516
	Despacho CRPACF 1004454
	Despacho SJ 1004531
	Despacho AGE 1011072
	Despacho GDG 1011824
	Memorando 354 (1035021)
	Termo de Referência SRACF 1035034
	Despacho GDG 1035497
	Despacho AGE 1037509
	Despacho SRACF 1040260
	Termo de Referência SRACF 1040277
	Anexo II - Modelos (1040280)
	Despacho GDG 1040318
	Despacho GSAD 1042009
	Planilha Comparativa_Material Gráfico_Eleições 2020 X 2022 (1042124)
	Planilha _Material Gráfico_Eleições 2022 X Resoluções TSE (1042922)
	Despacho GDG 1043634
	Informação 2079 (1045114)
	Despacho SRACF 1045503
	Despacho SRACF 1046606
	Despacho GDG 1047237
	Despacho AGE 1057944
	Informação 2629 (1060165)
	Despacho CPPE 1060605
	Despacho GSAD 1061052
	Despacho AC 1063481
	Despacho CPPE 1063540
	Despacho CPPE 1064573
	Termo de Referência SRACF 1064879
	Anexo II - Modelos (1064889)
	Despacho SRACF 1066381
	Despacho GDG 1066458
	Despacho GSAD 1066662
	E-mail SEIC 1067068
	E-mail SEIC 1069336
	E-mail SEIC 1069526
	E-mail SEIC 1072502
	Solicitação cotação - Victória Gráfica (1072549)
	Solicitação cotação - Marinho Comunicação Visual (1072554)
	Solicitação cotação - TDA Gráfica Prime (1072557)
	Solicitação cotação - Gráfica Digital Tech (1072562)
	Solicitação cotação - Gráfica Ourives (1072566)
	Solicitação cotação - Malires Gráfica (1072573)
	Anexo - Negativa - Gráfica Ourives (1072586)
	Solicitação cotação - Soteca (1072611)
	Solicitação cotação - Gráfica Maceió (1072615)
	Solicitação cotação - Gráfica Copycenter (1072618)
	Solicitação cotação - Casa da cópia (1072620)
	Solicitação cotação - Papel & Impressos (1072626)
	Solicitação cotação - Gráfica e Editora ao Quadrado (1072632)
	Solicitação cotação - Divulgar - Gráfica e Comunicação (1072637)
	Solicitação cotação - Omenas Print (1072667)
	Solicitação cotação - Gráfica Jaraguá (1072672)
	Anexo - Negativa - Marinho Comunicação Visual (1072675)
	Anexo - Negativa - Gráfica e Editora ao Quadrado (1072679)
	Solicitação cotação - Top Art (1072692)
	Solicitação cotação - Listem Gráfica Rápida (1072708)
	Solicitação cotação - JD Gráfica (1072710)
	E-mail - Negativa - LSistem Gráfica (1072733)
	Anexo - esclarecimentos PrintCapas (1074199)
	Despacho SEIC 1074201
	Despacho SRACF 1075161
	E-mail SEIC 1075204
	Proposta - Printcapas (1075508)
	E-mail SEIC 1075573
	Solicitação cotação - Victória Gráfica (outro número) (1075605)
	Proposta - ArtsGráfica (1076658)
	E-mail SEIC 1077836
	Proposta - Gráfica Victória (1078543)
	Despacho SEIC 1079259
	Planilha estimativa de preços (1079287)

