
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA-CAD/SETOR DE COMPRAS-SECOM 
PROAD Nº 751/20222  
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2022 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

01 – OBJETO: Aquisição dos seguintes itens: 
 

 Item 1 – Distintivo de Polícia Judicial, com predominância do metal 
latão, na cor prata e com dimensões de 80x60 mm, com espessura mínima de 
2,5mm, conforme Anexos I e II do Termo de Referência.  

 
Item 2 – Insígnia de lapela da Polícia Judicial, no mesmo formato e 

idêntico ao distintivo funcional (Item 1), conforme Anexos I e II do Termo de 
Referência; 

 
Item 3 – Porta-documento com distintivo da Polícia Judicial, conforme 

Anexos I e II do Termo de Referência. 

1.1 VALORES DE REFERÊNCIA: 

  Item 1 – Distintivo de Polícia Judicial:  
  -Quantidade: 54 unidades 
  -Valor médio unitário: R$ 116,17 (cento e dezesseis reais e 
dezessete centavos); 
  -Valor médio total: R$ 6.273,18 (seis mil duzentos e setenta e três 
reais e dezoito centavos). 
 
  Item 2 – Insígnia de lapela da Polícia Judicial: 
  -Quantidade: 54 unidades 
  -Valor médio unitário: R$ 26,25 (vinte e seis reais e vinte e cinco 
centavos); 
  -Valor médio total: R$ 1.417,50 (hum mil quatrocentos e dezessete 
reais e cinqüenta centavos). 
 
  Item 3 –  Porta-documento com distintivo da Polícia Judicial, 
conforme Anexo I do Termo de Referência 

-Quantidade: 54 unidades  
-Valor médio unitário: R$ 110,80 (cento e dez reais e oitenta 

centavos); 
-Valor médio total: R$ 5.983,20 (cinco mil novecentos e oitenta e 

três reais e vinte centavos).  
 
Valor total da despesa: R$ 13.673,88 (treze mil seiscentos e setenta 

e três reais e oitenta e oito centavos).  
 
  1.2 Não serão aceitos propostas com preços superiores aos valores 
médios informados no item anterior; 
 
02 – PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da nota de 
empenho, conforme Item 14 do Termo de Referência. 
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03 – AMOSTRA: deverá ser enviada amostra dos produtos, conforme estabelecido no 
Item 13 do Termo de Referência; 
04 – FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será processado por meio de ordem 
bancária em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, e, ser atestada a 
nota fiscal/fatura, nas condições previstas no contrato;  
 
05 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço; 
 
06 – PRAZO DE GARANTIA: conforme Item 7 do Termo de Referência; 
 
07 - SANÇÕES: Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração do TRT da 21ª Região, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, além daquelas previstas no item 15 do Termo de Referência; 
 
08 – Os documentos “Condições Gerais” e “Termo de Referência” estarão disponíveis 
na página: https://www.trt21.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-
contratacoes/licitacoes/editais ou pelo email : secom@trt21.jus.br   
 
09 - As empresas participantes deverão estar com o CRF/FGTS, CND/INSS, CND-
Tributos Federais e a CNDT-TST, regulares, podendo esta Seção de Compras 
consultar e/ou emiti-las pela Internet; 
 
10 - As empresas deverão encaminhar, devidamente preenchida a Declaração 
Conjunta constante do ANEXO I, no que se enquadrar; 
 
11 – Os licitantes serão convocados, obedecida à ordem de classificação dos 
melhores lances, a encaminhar proposta para o e-mail: secom@trt21.jus.br com a 
descrição detalhada do objeto ofertado, marca e/ou modelo do produto, e o preço, no 
prazo estabelecido pelo SECOM, via email. Será desclassificado o fornecedor que não 
cumprir o prazo estipulado;   
 
12- APÓS O ENVIO DE PROPOSTA, OS CASOS DE DESISTÊNCIA DE LANCES 
DEVERÃO SER DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE. 
 
13. A empresa deverá ajustar para apenas duas casas decimais, o valor unitário do 
lance.  
 
14 - Sobre o valor contratado, será retido na fonte, o percentual referente ao imposto 
sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para 
seguridade social-COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 64, da 
Lei nº 9.430, de 27/12/96 e Instrução Normativa IN/SRF nº 1234, de 11 de janeiro de 
2012;  
 
15-As empresas optantes pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, não 
sofrerão a retenção do percentual acima citado, conforme o disposto no inciso XI do 
art. 4º da Instrução Normativa nº 1234, de 11/01/2012; 
 
16- Para fins de comprovação da condição de optante, deve ser enviada cópia do 
Termo de Opção e a Declaração de que trata o Art. 6º da IN/SRF nº 1234, de 11/01/12 
alterado pelo Art. 2º da IN/SRF nº 1244, de 30/01/12, em duas vias, assinadas pelo 
representante legal. 
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Natal, 05/04/2022 
 
 
______________________________  
DALADIANA CUNHA LIMA 
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 
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ANEXO I 

Modelo de declaração Conjunta 
 

 
(Papel timbrado ou personalizado da empresa) 

 
 
A empresa _______________________________________, CNPJ nº 

______________________, sediada __________________________________, por 
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penas da Lei que: 

 
Assinalar com um "X" as declarações em que a empresa atende. 

 
 Teor da Declaração 

(  ) 
Não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, bem como s e  o b r i g a  a  
d e c l a r a r  a  s u p e r v e n i ê n c i a  d e  f a t o  i m p e d i t i v o  d a  habilitação, de acordo com o §
2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93. 

(  ) 
Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em conformidade com o
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27.10.99. 

(  ) 
Se submete aos termos do edital desta Pesquisa de Preços, para os fins e efeitos de direito, 
i n f o rm ando  que a proposta apresentada pela empresa obedeceu e considerou todos os elementos
mencionados no referido edital. 

(  ) 
É microempresa ou empresa de pequeno porte para fins do disposto no Edital deste Pregão, sob
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, nos termos da legislação vigente, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

(  ) 
Se submete aos termos do contrato desta Pesquisa de Preços, para os fins e efeitos de direito, 
i n f o rm ando  que a proposta apresentada pela empresa obedeceu e considerou todos os elementos
mencionados no referido contrato. 

(  ) 

Para fins do disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a nova redação que lhe foi dada pela 
Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça:  que não tem sócios e nem irá contratar para 
atuarem no Contrato decorrente desta dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, empregados que sejam 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRT da 21ª 
Região. 

(  ) 

Não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições 
análogas as de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria no 
540/2004 e ainda não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate 
à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos 
artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 
5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105, nos termos da 
Resolução no 103, de 25 de maio de 2012., do CNJ 

 

 
 

Local e data, 
 

______________________________________________________________ 
carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante legal 

 
 

 
 


