
 

 

PE Nº 051408/2020 
 
AO,  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO. 
 
 
REFERENTE:    

Pregão Eletrônico N.º: 03-2020 
              Modalidade:  Menor Preço 

Processo Nº : 3151/2019 
Data da negociação:11/05/2020, 10 HRS 00 MIN. 

 
RAZÃO SOCIAL: OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA 
IE: 10.577.399-9  IM: 4395239         CNPJ: 11.735.236/0001-92 
Endereço: Rua 9, Quadra E-12, Lote 12-AE, S/n, Setor Marista, Goiânia-GO  
Fone: (62) 3412-0399                           E-mail: licitacoes@objectti.com.br 
Banco: Caixa Econômica Federal         Agência nº 4520       OP: 003 Conta Corrente nº 
485-8  
Banco: Banco do Brasil S.A - 001        Agência nº 1242-4      Conta Corrente nº 47659-5 
Contato: ALESSANDRA CRUZ TREVISAN 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

DO OBJETO: 001. Certificado digital, para pessoa jurídica (e-CNPJ), tipo A3, com prazo de validade de 36 
(trinta e seis) meses, no padrão ICP-Brasil; 
 
002. Certificado digital, para pessoa física (Cert-Jus Institucional), tipo A3, com prazo de validade de 36 
(trinta e seis) meses, no padrão ICP-Brasil; 
 
003. Visita para validação presencial de certificados digitais; 

Item Especificação Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

001. 

 
CERTIFICADO PJ A3 - 3 ANOS 

 
Certificado digital, para pessoa jurídica (e-CNPJ), tipo A3, 

com prazo de validade de 36 (trinta e seis) meses, no 
padrão ICP-Brasil; 

 

 
3 
 

R$ 99,90 R$  299,70 

002. 

 
CERT-JUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS 

 
Certificado digital, para pessoa física (Cert-Jus 

Institucional), tipo A3, com prazo de validade de 36 (trinta 
e seis) meses, no padrão ICP-Brasil; 

 

 
500 

 
R$ 47,20 

R$ 23.600,
00 



 

 

003. 

 
VALIDAÇÃO PRESENCIAL 

 
Visita para validação presencial de certificados digitais; 

 

 
50 

 
R$ 40,20 

R$ 2.010,0
0 

Valor total: Vinte e cinco mil novecentos e nove reais e setenta centavos; 
R$ 25.909,

70 

 
 Marca da Certificado: AC SOLUTI; 

 
 
Observações:  Declaramos ainda que: a. a proposta foi elaborada de maneira independente; 
b. inexistem fatos impeditivos para participação do feito; 
c. não empregamos menores de 18 (dezoito) anos, bem como respeitados todas as normas 
vigentes sobre o tema; 
d. inexistem parentescos em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim com quaisquer 
integrantes do quadro de servidores do órgão licitante; 
e. no preço proposto estão inclusos todos os custos inerentes ao objeto, tais como impostos, 
taxas, pessoal, etc. . 

 
        A   OBJECTTI SOLUCOES LTDA, declara ter ciência e aceita todas as exigências do 
Edital do Pregão Eletrônico em referência, O valor do preço unitário e o valor total estão 
detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão incluídas todas as despesas  diretas e 
indiretas, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, 
peças de reposição, materiais utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas 
necessárias que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto desta licitação, 
propondo sua execução pelo valor global de R$ 25.909,70,(Vinte e cinco mil novecentos e 
nove reais e setenta centavos) observados os valores unitários cotados na planilha acima. 

 
1. CONDIÇÕES COMERCIAS:  

 
 Prazo de Validade da Proposta: 90 dias a contar da data de abertura da proposta 

de preço.  
 

 Pagamento: O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a 
ele referentes encontram-se definidos no Edital. 

 
 Prazo de entrega:  A 

execução dos serviços será iniciada após a entrega do empenho a empresa 
contratada e em data estipulada pela contratante, os serviços serão recebidos 
provisoriamente no prazo de atendimento de até 10 dias úteis após a solicitação 
do serviço,  podendo,  a  critério  da contratante,  ser  agendado  para  data 
posterior , pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta. Os serviços serão recebidos 



 

 

definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, 
após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 
 Local de Entrega:  Os  

certificados  digitais  poderão  ser  emitidos  nos  Postos  de Atendimento da 
Contratada ou nas dependências do Tribunal, quando contratada a visita técnica, a 
critério do Contratante;    

 
                                                                                          As visitas técnicas quanto 
solicitadas deverão ser realizadas nos endereços das dependências das unidades do  
Tribunal, no caso de Fortaleza, na Av.  Santos Dumont, 3384 e no Fórum  Autran  
Nunes  Av.  Tristão  Gonçalves,  912,  e  nas  Varas  do Trabalho  no  estado  do  
Ceará  localizadas  nas  seguintes  cidades: Baturité,  Caucaia,  Crateús,  Iguatu,  
Juazeiro  do  Norte,  Limoeiro  do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, Sobral, 
Tianguá, Eusébio, Aracati, São  Gonçalo  do  Amarante  e  em  outras  unidades  
que  venham  a  ser criadas dentro do estado do Ceará; 

 
 Suporte Técnico:  A CONTRATADA deverá fornecera suporte técnico, durante 

todo o ciclo de validado do produto;  O SUPORTE TÉCNICO poderá ser 
realizado por telefone, e-mail, abertura de chamados on-line, em horário 
comercial das 8h às 18h, em língua portuguesa do Brasil; As mensagens enviadas 
sábados, domingos e feriados serão analisadas no primeiro dia útil subsequente. 
Deverá ser disponibilizado um serviço de serviço desk para abertura, controle e 
acompanhamento dos chamados. Quando da abertura do CHAMADO TÉCNICO, 
a FISCALIZAÇÃO será informada do NUMERO DO CHAMADO (número 
sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até seu 
encerramento. Não poderá existir qualquer tipo de limitação de horas para a 
prestação do suporte técnico, durante a vigência desta contratação. A 
CONTRATADA deverá refazer e/ou corrigir, em até 48 (quarenta e oito) horas 
após registrada a ordem de serviço e sem ônus adicionais para a 
CONTRATANTE, erros sistêmicos e outros que eventualmente possam surgir 
após a instalação dos respectivos certificados. 

 
 Garantia: A garantia será prestada pela CONTRATADA, imediatamente após a 

emissão do seu aceite definitivo pela contratante, e inclui a substituição sem 
custos para os  clientes, dos dispositivos que apresentarem defeitos ou falhas de 
funcionamento, por novos dispositivos originais ou de características e qualidade 
iguais ou superiores a estes, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir 
da notificação formal da contratante à CONTRATADA, Garantia mínima de 36 
(trinta e seis) para o certificado digital. 

 
2.  DECLARAÇÕES:  

 
 No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos 

incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de 
administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, 



 

 

fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral 
cumprimento do objeto do Edital e seus Anexos; 
 

 Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para 
o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as 
condições do Edital; 

 
 Será responsável pela relação negocial de nossa empresa e assinatura do contrato 

junto ao solicitante: 
 

 
Observações:   
 
Dados da Autoridade competente que assinará o Contrato: 

Nome:  ALESSANDRA CRUZ TREVISAN 

Cargo: Representante Legal   

Documento de Identidade:  nº 6690246 Órgão Expedidor:  PC-GO 

CPF nº 707.518.071-17 

Residente e domiciliado em: Goiânia-GO 

 
  

Goiânia, 13 de maio  de 2020  
Atenciosamente, 
 
 
         

 
        Alessandra Trevisan Cruz 
           Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
AO,  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO 
 
REFERENTE:    

PREGÃO ELETRONICO N.º: PE 03-2020 - TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

MODALIDADE: Menor Preço 
PROCESSO N.º : 3151/2019 
DT. NEGOCIAÇÃO: 11/05/2020 

 
 
RAZÃO SOCIAL: OBJECTTI SOLUCOES LTDA CNPJ: 11.735.236/0001-

92NOME FANTASIA: OBJECTTI SOLUCOES 
ENDEREÇO: :  R 9 QUADRAE - 12 LOTE 12-AE 
BAIRRO:  MARISTA CIDADE: Goiânia-GO 
UF: GO CEP: 74.150-130 
TELEFONE: (62) 3412-0399 E-mail: licitacoes@objectti.com.br 
Banco: Caixa Econômica Federal    Agência nº 4520  OP: 003  Conta Corrente: 
485-8 
Banco: Banco do Brasil S.A - 001      Agência nº 1242-4      Conta Corrente nº 
47659-5 

Responsável Contratual: ALESSANDRA CRUZ TREVISAN  
Função: Representante Legal 
Telefone: (62) 3412-0399 
E-mail: licitacoes@objectti.com.br 
RG: 6690246 PC-GO      CPF:  707.518.071-17 

 
 

Goiânia, 13 de maio  de 2020  
Atenciosamente, 
 
 
         

 
        Alessandra Trevisan Cruz 
           Representante Legal 
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