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Memorando nº 985 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AGE
Maceió, 28 de outubro de 2021.

Para: Diretoria-Geral.

Assunto: Contratação. Editoração. Relatório de Gestão. TCU.

 

Senhor Diretor-Geral,

 

Nos termos do artigo 1º da DN-TCU 187/2020 "as
prestações de contas anuais da administração pública federal
relativas aos exercícios de 2020 e seguintes observarão as
disposições da IN-TCU 84/2020 e desta instrução normativa".

Por outro lado, depreende-se que quanto ao conteúdo do
Relatório de Gestão, permanecem válidas, para o exercício de 2021,
as regras estabelecidas na DN-TCU 187/2020 e no seu Anexo II, bem
como no guia para elaboração do relatório de gestão na forma de
relato integrado, 3ª edição.

Assim, considerando a previsão de prevalência de que
seja fixado o prazo de final de março para publicação do RG na
internet, conforme foi fixado na IN-TCU 84/2020 e na DN-TCU
187/2020, faz-se necessário iniciar o procedimento para contratação
de empresa para necessária e imprescindível editoração do Relatório
de Gestão, haja vista a inexistência neste Regional de unidade com
atribuição para tal desiderato.

Não se pode olvidar, outrossim, que no corrente ano,
relativo ao exercício de 2020, a empresa vencedora do certame
demonstrou dificuldades para realização do trabalho, ensejando a
intermediação desta AGE em inúmeras oportunidades para analisar a
minuta e solicitar correções, o que gerou sobrecarga de trabalho
para os servidores lotados nesta unidade.

Assim, torna-se imprescindível que, para além da
designação de servidores para elaboração do conteúdo do RG, seja
designada uma unidade distinta para fazer a intermediação junto a
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empresa vencedora do certame, supervisionando os trabalhos, de
modo a não sobrecarregar as unidades responsáveis pela elaboração
do conteúdo. 

Ante o exposto, sugiro envio à SAD para início da
contratação da empresa de editoração/diagramação do Relatório de
Gestão referente ao exercício de 2021.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/11/2021, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 03/11/2021, às 17:40, 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
0967101 e o código CRC 4E4FEF82.

0007707-80.2021.6.02.8000 0967101v9
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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 novembro de 2021.
 
À Secretaria de Administração para as providências

de sua competência, tendo em vista as ponderações
delineadas na Memorando nº 985/2021 (0967101), da lavra da
Assessoria de Gestão Estratégica.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/11/2021, às 17:58, 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
0968967 e o código CRC CAF1CD2A.

0007707-80.2021.6.02.8000 0968967v1
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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

* versão preliminar 

1. JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU

julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de
Contas da União (TCU) para prestar contas de suas atividades.

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº
170/2018 trouxe ajustes na estrutura básica do relatório de gestão
que compõe as contas. A nova estrutura toma como base o modelo do
relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou
IIRC na sigla em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a
direcionar à população em geral o conteúdo do trabalho, levando,
assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da prestação
de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados.

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca
das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal
referentes aos exercícios de 2020 e seguintes, na linha adotada para
a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma como base,
para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado
(art. 8º).

De acordo com as orientações do TCU, o relatório
integrado deve ser um documento conciso e abrangente, portanto
deve concentrar-se apenas nas informações que afetam, de maneira
significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve se
apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade
e que permita ao cidadão compreender rapidamente os resultados
alcançados pela UPC - Unidade Prestadora de Contas. Para tanto,
mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de ferramentas
diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e
explicar questões complexas. 
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Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não dispõe, em seus quadros, de pessoal habilitado ao uso
dos recursos gráficos e visuais de tal monta, tem-se por necessária a
contratação de empresa especializada para editoração e diagramação
do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2021, a ser publicado na
forma disciplinada pelo Tribunal de Contas da União, em
cumprimento ao dever de prestar contas previsto na Constituição
Federal.

 
2. OBJETO
2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto

a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.  

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2021
· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de

texto, tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e
arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL
relativo ao exercício 2021. Os serviços deverão ser executados com
base nas orientções do Tribunal de Contas da União disponíveis no
link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
gestao/relato-integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à
Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que
integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da capa,
a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-
AL para efeito de aprovação.

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo
adotado pelo Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de
2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização,
Prestação de contas anuais ou pelo
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/.

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos
de aplicativos do LibreOffice ou do processador de texto Word do
Microsoft Office®. As tabelas serão fornecidos em formato de
aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados.

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos
originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de
extensão.pdf para publicação na rede mundial de computadores.
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2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado
em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção
do Relatório de Gestão 2021, adota-se como parâmetro inicial o
número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e
figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no
link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

 
3. HABILITAÇÃO TÉCNICA
3.1. Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante

deverá apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de
capacidade técnica, fornecido(s/as) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, para a qual o licitante tenha prestado ou
esteja prestando serviço pertinente e compatível com o objeto
da presente licitação, comprovando a execução satisfatória dos
serviços de criação de projeto gráfico, edição, diagramação e
editoração eletrônica de produto, devendo constar: a) a identificação
do signatário (nome, cargo, telefone, e-mail), b) o fornecimento,
qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e
demais condições de fornecimento; e  c) período da execução da
atividade.

3.1.1. O atestado ou a declaração deverá ser fornecido(a)
em papel timbrado do cliente. 

3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda
comprovar que possui em seu quadro societário ou de empregados
ou de que possuirá durante a vigência do contrato, caso seja
vencedor, no mínimo 01 (um) profissional com experiência anterior
em diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado,
comprovada por meio de publicação na qual o nome do profissional
conste do expediente da publicação.

3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional
acima com o licitante deverá ser feita mediante apresentação de um
dos seguintes documentos: I. no caso de vínculo empregatício: cópia
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o
número de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho; II.
no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa
devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio
competente, do domicílio ou da sede do licitante; III. no caso de
profissional autônomo: contrato de prestação de serviços; IV.
Declaração de contratação futura com anuência do profissional; V.
Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional.

 
4. PRAZOS DE ENTREGA
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4.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos
produtos, finais e intermediários, objeto dos serviços contratados,
são indicados abaixo. Os prazos previstos para entrega dos originais
pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados.

4.2 Serviços de editoração/diagramação:
a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo

TRE-AL: _______________
b) Prazo de entrega pela contratada da versão para

avaliação: até o dia _____________ 
c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia

___________ (o processo de avaliação é realizado de forma
concomitante com a fase de elaboração da versão inicial)

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados
no item 2: até __________.

4.4 Os produtos deverão ser entregues no endereço
eletrônico da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-
Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

4.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários
(em caráter para comentários e/ou para aprovação) por meio de
correio eletrônico; toda comunicação por correio eletrônico deverá
ser confirmada entre as partes emitente e recebedora.

 
5. PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária

de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio
da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão
constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e
versão final do documento.

5.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

5.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.

5.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

5.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejáveis.

5.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
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ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do
primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde
que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim

apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
6. ESTIMATIVA DE PREÇO  
O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP 
6.1 Os preços serão estimados considerando os

serviços descritos no item 2 e as referências observadas no Relatório
de Gestão de 2019, disponível em: http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes
características:

a) Impresso colorido
b) Orientação: paisagem
c) Número de páginas: 98
d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros,

35 gráficos, 30 figuras e 8 fotos.
Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são

apenas indicativos, podendo variar na faixa de 10% para mais ou
para menos. 

6.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos
incidentes e deverá ser apresentado no seguinte formato:

PRODUTO VALOR

Serviço de editoração/diagramação
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do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2020

 

 
7. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS

SERVIÇOS
7.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de

diagramação serão realizados pelo TRE-AL, por intermédio
da Comissão a que se refere o item 5.1

7.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não
corresponda ao especificado neste documento.

7.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se
responsabiliza a não utilizar o material fornecido pelo TRE-AL salvo
autorização expresa nesse sentido.

 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
8.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de

execução e de vigência esgotam-se com o pagamento da despesa,
após recebimento definitivo do produto.

 
9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
9.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas

necessárias para que seus diretores, empregados, prepostos ou
prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente,
envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo
sobre a mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as
obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas.

9.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato
pela CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é
permanente. Até a publicação pela CONTRATANTE, toda informação
referente aos produtos objetos do Contrato só será divulgada com
expressa autorização da CONTRATANTE.

9.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à
CONTRATANTE todo o material que contenha informações
confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de
confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA
ao pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem
prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua
violação.
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10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    
10.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante

contratado ficará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei
nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

10.2 As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública,
poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

10.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) 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;

b) Multa de mora de 1% 
por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada a
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo
sobre este a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total.

10.4 As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total da
contratação.

 
11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Considerando a natureza da contratação, a

proponente deverá observar, no que couber, as práticas de
sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto nº 7.746/2012,
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos
naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a
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prática com a apreentação de declaração atestando que usa
equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia elétrica
ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.

 
 
 
ANEXO ÚNICO AO TERMO DE REFERÊNCIA
(ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9

DE SETEMBRO DE 2020)
 
ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E

INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO RELATÓRIO DE
GESTÃO

 
1. Elementos pré-textuais
Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a

necessidade, a localizar as informações contidas no relatório, a
exemplo de sumário.

 
2. Mensagem do dirigente máximo
Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos

principais resultados alcançados, incluindo aqueles que indiquem o
grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização,
considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem como
as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem
detalhados no corpo do relatório.

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento
de sua responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade,
precisão e completude) do relatório de gestão.

 
3. Visão geral organizacional e ambiente externo
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “O que é a organização, o que faz e quais são as

circunstâncias em que atua?”;
2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e
3) “Como a organização determina os temas a serem

incluídos no relatório de gestão e como estes temas são quantificados
ou avaliados?”
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Apresentação das informações que identificam a UPC
(missão e visão), a estrutura organizacional e de governança, o
ambiente externo em que atua e o modelo de negócios, abordando:

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e
visão;

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua
atuação, com links de acesso respectivos;

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as
estruturas de governança (conselhos ou comitês de governança,
entre outros);

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades,
produtos, impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de
cadeia de valor, visando proporcionar compreensão abrangente da
visão geral organizacional.

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de
governo/ações orçamentárias, bem como de programas do Plano
Plurianual, de outros planos nacionais, setoriais e transversais de
governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e metas.

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de
que forma são integrados no valor gerado pela unidade;

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários
dos bens e serviços produzidos pela organização;

h) capital social e participação em outras sociedades, se
aplicável.

 
4. Riscos, oportunidades e perspectivas
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que

afetam a capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e
longo prazo e como a organização lida com esses riscos?”; e

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização
provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e
as potenciais implicações para seu modelo de negócio e desempenho
futuro?”

Avaliação dos riscos que possam comprometer o
atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles
implementados para mitigação desses riscos, abordando
necessariamente:

a) quais são os principais riscos específicos identificados
que podem afetar a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e
como a UPC lida com essas questões;
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b) quais são as principais oportunidades identificadas que
podem aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as
respectivas ações para aproveitá-las;

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que
podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das
duas;

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco
ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso
aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias
específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade.

 
5. Governança, estratégia e desempenho
Fundamentalmente, deve responder as perguntas:
1) “Para onde a organização deseja ir e como ela

pretende chegar lá?”; e
2) “Como a estrutura de governança da organização

apoia sua capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo?”
e 3) “Quais os principais resultados alcançados pela organização?”

Apresentação das informações sobre:
a) descrição de como a estrutura de governança apoia o

cumprimento dos objetivos estratégicos, abordando o relacionamento
com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como
a consideração de suas necessidades e expectativas na definição da
estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão;

b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de
desempenho, com as metas pactuadas para o período e seu
desdobramento anual, bem como sua vinculação ao Plano Plurianual,
aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de
governança superior, indicando os resultados já alcançados,
comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

c) planos de curto prazo da organização com a indicação
dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas
necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas
para o período a que se refere o relatório de gestão, e os resultados
alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

d) apresentação resumida dos resultados das principais
áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos
principais programas, projetos e iniciativas, abrangendo ainda,
conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações
vinculadas e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs,
conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na
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composição do valor gerado pela UPC;
e) medidas adotadas em relação aos indicadores de

governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados
pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário
(ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas);

f) principais ações de supervisão, controle e de correição
adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade,
economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

 
6. Informações orçamentárias, financeiras e

contábeis
Fundamentalmente, deve responder à pergunta:
“Quais as principais informações orçamentárias,

financeiras e contábeis, inclusive de custos, dão suporte às
informações de desempenho da organização no período?”

As informações desta seção visam dar suporte ou
detalhar informações mais agregadas do relatório de gestão,
sobretudo as referenciadas nos elementos de conteúdo anteriores.

Estas informações podem ser proporcionadas mediante
links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão,
para as demonstrações contábeis ou referências para suas notas
explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou painéis
de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, ou ser
apresentadas nesta seção, envolvendo, por exemplo:

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro,
orçamentário e patrimonial da gestão no exercício por meio de
demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos das
demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo, por
exemplo:

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das
principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e
despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação
com o último exercício;

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem
apresentar informações sobre o patrimônio global e os resultados das
operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos
objetivos estabelecidos;

c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas,
saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da
UPC no exercício;

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos
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órgãos de controle público e as medidas adotadas em relação a
conclusões ou eventuais apontamentos;

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que
balanços, demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou
podem ser acessadas em sua íntegra;

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas
as demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua
composição mais de uma entidade contábil, considerando que:

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi
devem considerar os valores contábeis consolidados nesse órgão;

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi
devem apresentar informações referentes aos principais dados
desses órgãos de forma individualizada e, ainda, devem apresentar
informações com base na integração dos principais saldos para efeito
de associação com o resultado geral da UPC;

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar
procedimento semelhante, considerando que, caso haja em sua
composição unidades com estrutura contábil independente, devem
apresentar informações contábeis resumidas referentes aos
principais saldos das contas dessas unidades de forma
individualizada, e, ainda, devem apresentar informações com base na
integração dos principais saldos para efeito de associação com o
resultado geral da UPC;

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos
serviços sociais autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o
desempenho financeiro, orçamentário e patrimonia l da gestão no
exercício, deverá haver a apresentação da declaração do
contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos
contábeis e das notas explicativas.

 
7. Anexos, apêndices e links
Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração

da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem
ser fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao
longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, páginas ou
painéis de informação já produzidos pela UPC.

 
 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria

de Administração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 13:21, 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
0973378 e o código CRC BD2FA4B2.

0007707-80.2021.6.02.8000 0973378v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0968967, apresento-

lhe a versão preliminar do Termo de Referência
(doc. 0973378) que instruirá a contratação dos serviços de
diagramação do relatório de gestão relativo ao presente
exercício.

Solicito análise prévia da AGE, quanto aos itens
relativos aos prazos (item 4), indicando-os conforme a
programação da Unidade, considerando as normas do TCU
aplicáveis. Nesse ponto, o TR segue, de igual modo ao do
exercíio anterior, o parâmetro da Decisão Normativa TCU
187/2020, que dispõe acerca das prestações de contas anuais
da Administração Pública Federal referentes aos exercícios de
2020 e seguintes.

Quanto aos problemas enfrentados na última
contratação, foi incçuído no TR requisito de habilitação
técnica (item 3), acerca do qual solicito prévia avaliação da
AJ-DG, se assim entender Vossa Senhoria, no sentido de
avaliar se as exigências estão adeuqadas às normas
pertinentes e às recomendações do TCU, com vistas a se
prevenir de possíveis alegações de restrição de
competitividade.

Quanto à Unidade técnica de acompanhamento da
execução (nesse caso, peço atenção para a redação do item
4.4 do TR), observo que, em reuniões pretéritas, ainda na
gestão anterior, esse ponto já havia sido definido, o que pode
ser apurado pela AGE em levantamento às respetvivas atas ou
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em registros nos pertinentes autos de tramitação. De todo
modo, no TR, foi mantida a regra de atesto e supervisão a
cargo da Comissão constituída por Portaria da Presidência do
Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos
do Relatório de Gestão e versão final do documento (vide
itens 5.1 e 7).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 13:20, 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
0973379 e o código CRC ADE21FBA.

0007707-80.2021.6.02.8000 0973379v1
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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 novembro de 2021.
À AGE e AJ-DG, 
 
 
Na forma do Despacho GSAD (0973379), seguem os

autos para análise prévia da versão preliminar do Termo de
Referência (0973378) que instruirá a contratação dos serviços
de diagramação do relatório de gestão relativo ao presente
exercício.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/11/2021, às 14:20, 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
0973604 e o código CRC 159B313B.

0007707-80.2021.6.02.8000 0973604v1
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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 novembro de 2021.
Senhor Diretor- Geral.
Em cumprimento à determinação exarada por Vossa

Senhoria, volvo os presente autos com a indicação dos prazos que
deverão constar no Termo de Referência apresentado pela Secretaria
de Administração (0973378). In verbis: 

4.2 Serviços de editoração/diagramação: 
a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais
pelo TRE-AL: 16/02/2022;
b) Prazo de entrega pela contratada da versão para
avaliação: até o dia 17/02/2022 até 02/03/2022;
c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia
 até 03/03/2022;
d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos
indicados no item 2:  até 10/03/2022.
 

No que tange à indagação referente ao item 4.4, vale
ressaltar que esta Assessoria de Gestão será responsável,
unicamente, pelo envio e recebimento dos conteúdos à empresa
contratada, utilizando-se do endereço eletrônico da Assessoria de
Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-
al.jus.br para cumprimento de tal desiderato.

Por outro lado, ficará a cargo
da Comissão multidisciplinar para elaboração do relatório de gestão
do TCU a análise e aprovação intermediárias do material entregue
pela Pessoa Jurídica, ao qual fará reuniões periódicas com o objetivo
de analisar os conteúdos produzidos e determinar as retificações
necessárias.

Por fim, informo que todo o planejamento para edição do
Relatório de Gestão do TCU do ano de 2021 está tramitando por meio
do processo SEI de nº 0007764-98.2021.6.02.8000, sendo,
inclusive, objeto de proposição, por esta AGE, a minuta de Portaria
(0968052) que dispõe sobre as regras para a preparação, na forma de
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Relato Integrado, da Prestação de Contas do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, exercício 2021.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de
Gestão Estratégica em substituição, em 16/11/2021, às 17:01, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 16/11/2021, às 17:03, 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
0973765 e o código CRC F1C2A8D1.

0007707-80.2021.6.02.8000 0973765v1
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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 novembro de 2021.
Em face do Despacho GSAD (0973379), que

solicitou  manifestação da AGE, quanto aos itens relativos aos
prazos (item 4), trago ao conhecimento de Vossa Senhoria o
pronunciamento da Assessoria de Gestão Estratégica
(Despacho AGE  0973765), ao tempo em que informo que os
presentes autos foram também encaminhados à AJ-DG, para
análise prévia.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/11/2021, às 14:39, 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
0974072 e o código CRC F56C40C7.

0007707-80.2021.6.02.8000 0974072v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007707-80.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1389 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os presentes autos a esta Assessoria
Jurídica, para fins de pronunciamento acerca da questão
colocada pela Secretaria de Administração no Despacho
GSAD 0973378.

 
O cerne da indagação diz respeito à previsão de

apresentação pelos potenciais licitantes de requisitos de
Habilitação Técnica, conforme item 3 do Termo de Referência,
quando da busca pela contratação dos serviços de
diagramação do relatório de gestão relativo ao presente
exercício.

 
Questiona-se se tais exigências estariam adequadas

frente às recomendações do Tribunal de Contas da União ou
se seriam caso de possível alegação de restrição de
competitividade.

 
É o que se tem a relatar.
 
Passo a opinar.
 
 O TCU assim dispõe sobre situações que tais:
 

"Caracteriza restrição à competitividade da
licitação a exigência, como critério de
habilitação, de atestado de qualificação
técnica comprovando experiência em tipologia
específica de serviço, salvo se imprencídível
à certeza da boa execução do objeto e
desde que devidamente fundamentada no
processo licitatório. (Grifei) Acórdão
1567/2018-Plenário / Relator: Augusto Nardes"
 
"As exigências relativas à qualificação técnica
devem ser motivadas e se ater ao mínimo
necessário à execução do objeto, de modo
a evitar a restrição ao caráter competitivo do
certame. (Grifei) Acórdão 450/2008-Plenário /
Relator: Raimundo Carreiro"
 
"9.3.3. ao estabelecer exigências para
comprovação de aptidão para prestar os
serviços, cumpra o disposto no art. 30 da Lei
de Licitações e Contratos, em especial nos
seus §§ 1º, 3º e 5º, requerendo, para tanto, a
apresentação de atestados ou certidões,
vedadas as limitações de tempo, época,
locais específicos ou quaisquer outras
não previstas em lei, que inibam a
participação da licitação, como a fixação de
experiência mínima dos profissionais sem
justificativa técnica que a ampare;"
(Grifei) Acórdão 890/2007 – Plenário

 

Parecer 1389 (0974378)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 23



Da perfunctória leitura interpretativa dos excertos
de decisões proferidos pelo Órgão de Controle Externo maior
da Administração Pública fica clara a diretriz dada no sentido
de que a regra deve ser a da não exigência de habilitação
técnica.

 
Tal, como visto, não só nos acórdãos mencionados,

mas também em ampla e firme jurisprudência dos Órgãos de
Contas, somente deve ser requerida quando houver o
entendimento da imprescindibilidade para a consecução do
objeto.

 
O regramento supra também vale para o

estabelecimento de experiências mínimas dos profissionais
que executarão os misteres pretendidos.

 
Portanto, em mantida a fixação do entendimento

pela necessidade do mencionado item 3 no Termo de
Referência, recomenda-se que Administração declare na fase
interna da licitação e preveja no edital do certame, ser a
mesma inevitável, essencial e imprescíndível ao sucesso da
contratação.

 
Referido reforço decorre da natural construção

trazida pelos decisórios trazidos ao bojo do processo.
 
Sedimentado esse entendimento, na forma como

ora e acima proposto, esta AJ/DG não vê óbice à continuidade
do negócio nem o enxergará como maculado pela pecha da
restrição competitiva.

 
Este o parecer, o qual coloco à superior

consideração. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/11/2021, às 17:05, 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
0974378 e o código CRC 49FB2BCF.

0007707-80.2021.6.02.8000 0974378v5
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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 SAD, 
 
 
Em face do Despacho GSAD (0973379), que

solicitou  manifestação da AJ-DG, quanto ao requisito de
habilitação técnica (item 3 do Termo de Referência), submeto
ao conhecimento de Vossa Senhoria o pronunciamento da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, exarado por meio
do Parecer nº 1389 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0974378).

Assim, devolvo-lhe os autos para prosseguimento
do feito. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/11/2021, às 14:56, 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
0978143 e o código CRC C52E6F05.

0007707-80.2021.6.02.8000 0978143v1
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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

 

1. JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU

julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de
Contas da União (TCU) para prestar contas de suas atividades.

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº
170/2018 trouxe ajustes na estrutura básica do relatório de gestão
que compõe as contas. A nova estrutura toma como base o modelo do
relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou
IIRC na sigla em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a
direcionar à população em geral o conteúdo do trabalho, levando,
assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da prestação
de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados.

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca
das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal
referentes aos exercícios de 2020 e seguintes, na linha adotada para
a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma como base,
para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado
(art. 8º).

De acordo com as orientações do TCU, o relatório
integrado deve ser um documento conciso e abrangente, portanto
deve concentrar-se apenas nas informações que afetam, de maneira
significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve se
apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade
e que permita ao cidadão compreender rapidamente os resultados
alcançados pela UPC - Unidade Prestadora de Contas. Para tanto,
mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de ferramentas
diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e
explicar questões complexas. 
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Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não dispõe, em seus quadros, de pessoal habilitado ao uso
dos recursos gráficos e visuais de tal monta, tem-se por necessária a
contratação de empresa especializada para editoração e diagramação
do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2021, a ser publicado na
forma disciplinada pelo Tribunal de Contas da União, em
cumprimento ao dever de prestar contas previsto na Constituição
Federal.

 
2. OBJETO
2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto

a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.  

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2021
· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de

texto, tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e
arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL
relativo ao exercício 2021. Os serviços deverão ser executados com
base nas orientções do Tribunal de Contas da União disponíveis no
link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
gestao/relato-integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à
Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que
integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da capa,
a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-
AL para efeito de aprovação.

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo
adotado pelo Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de
2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização,
Prestação de contas anuais ou pelo
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/.

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos
de aplicativos do LibreOffice ou do processador de texto Word do
Microsoft Office®. As tabelas serão fornecidos em formato de
aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados.

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos
originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de
extensão.pdf para publicação na rede mundial de computadores.
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2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado
em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção
do Relatório de Gestão 2021, adota-se como parâmetro inicial o
número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e
figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no
link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

 
3. HABILITAÇÃO TÉCNICA
3.1. Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante

deverá apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de
capacidade técnica, fornecido(s/as) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, para a qual o licitante tenha prestado ou
esteja prestando serviço pertinente e compatível com o objeto
da presente licitação, comprovando a execução satisfatória dos
serviços de criação de projeto gráfico, edição, diagramação e
editoração eletrônica de produto, devendo constar: a) a identificação
do signatário (nome, cargo, telefone, e-mail), b) o fornecimento,
qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e
demais condições de fornecimento; e  c) período da execução da
atividade.

3.1.1. O atestado ou a declaração deverá ser fornecido(a)
em papel timbrado do cliente. 

3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda
comprovar que possui em seu quadro societário ou de empregados
ou de que possuirá durante a vigência do contrato, caso seja
vencedor, no mínimo 01 (um) profissional com experiência anterior
em diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado,
comprovada por meio de publicação na qual o nome do profissional
conste do expediente da publicação.

3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional
acima com o licitante deverá ser feita mediante apresentação de um
dos seguintes documentos: I. no caso de vínculo empregatício: cópia
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o
número de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho; II.
no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa
devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio
competente, do domicílio ou da sede do licitante; III. no caso de
profissional autônomo: contrato de prestação de serviços; IV.
Declaração de contratação futura com anuência do profissional; V.
Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional.

 
4. PRAZOS DE ENTREGA
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4.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos
produtos, finais e intermediários, objeto dos serviços contratados,
são indicados abaixo. Os prazos previstos para entrega dos originais
pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados.

4.2 Serviços de editoração/diagramação:
a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo

TRE-AL: 16/02/2022.
b) Prazo de entrega pela contratada da versão para

avaliação: 17/02/2022 até o dia 02/03/2022
c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia

03/03/2022 (o processo de avaliação é realizado de forma
concomitante com a fase de elaboração da versão inicial)

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados
no item 2: até 10/03/2022.

4.4 Os produtos deverão ser entregues no endereço
eletrônico da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-
Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

4.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários
(em caráter para comentários e/ou para aprovação) por meio de
correio eletrônico; toda comunicação por correio eletrônico deverá
ser confirmada entre as partes emitente e recebedora.

 
5. PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária

de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio
da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão
constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e
versão final do documento.

5.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

5.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.

5.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

5.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejáveis.

5.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
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ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do
primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde
que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim

apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
6. ESTIMATIVA DE PREÇO  
O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP 
6.1 Os preços serão estimados considerando os

serviços descritos no item 2 e as referências observadas no Relatório
de Gestão de 2019, disponível em: http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes
características:

a) Impresso colorido
b) Orientação: paisagem
c) Número de páginas: 98
d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros,

35 gráficos, 30 figuras e 8 fotos.
Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são

apenas indicativos, podendo variar na faixa de 10% para mais ou
para menos. 

6.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos
incidentes e deverá ser apresentado no seguinte formato:

PRODUTO VALOR

Serviço de editoração/diagramação
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do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2020

 

 
7. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS

SERVIÇOS
7.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de

diagramação serão realizados pelo TRE-AL, por intermédio
da Comissão a que se refere o item 5.1

7.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não
corresponda ao especificado neste documento.

7.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se
responsabiliza a não utilizar o material fornecido pelo TRE-AL salvo
autorização expresa nesse sentido.

 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
8.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de

execução e de vigência esgotam-se com o pagamento da despesa,
após recebimento definitivo do produto.

 
9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
9.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas

necessárias para que seus diretores, empregados, prepostos ou
prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente,
envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo
sobre a mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as
obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas.

9.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato
pela CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é
permanente. Até a publicação pela CONTRATANTE, toda informação
referente aos produtos objetos do Contrato só será divulgada com
expressa autorização da CONTRATANTE.

9.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à
CONTRATANTE todo o material que contenha informações
confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de
confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA
ao pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem
prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua
violação.
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10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    
10.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante

contratado ficará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei
nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

10.2 As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública,
poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

10.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) 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;

b) Multa de mora de 1% 
por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada a
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo
sobre este a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total.

10.4 As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total da
contratação.

 
11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Considerando a natureza da contratação, a

proponente deverá observar, no que couber, as práticas de
sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto nº 7.746/2012,
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos
naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a
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prática com a apreentação de declaração atestando que usa
equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia elétrica
ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.

 
 
 
ANEXO ÚNICO AO TERMO DE REFERÊNCIA
(ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9

DE SETEMBRO DE 2020)
 
ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E

INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO RELATÓRIO DE
GESTÃO

 
1. Elementos pré-textuais
Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a

necessidade, a localizar as informações contidas no relatório, a
exemplo de sumário.

 
2. Mensagem do dirigente máximo
Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos

principais resultados alcançados, incluindo aqueles que indiquem o
grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização,
considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem como
as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem
detalhados no corpo do relatório.

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento
de sua responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade,
precisão e completude) do relatório de gestão.

 
3. Visão geral organizacional e ambiente externo
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “O que é a organização, o que faz e quais são as

circunstâncias em que atua?”;
2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e
3) “Como a organização determina os temas a serem

incluídos no relatório de gestão e como estes temas são quantificados
ou avaliados?”
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Apresentação das informações que identificam a UPC
(missão e visão), a estrutura organizacional e de governança, o
ambiente externo em que atua e o modelo de negócios, abordando:

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e
visão;

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua
atuação, com links de acesso respectivos;

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as
estruturas de governança (conselhos ou comitês de governança,
entre outros);

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades,
produtos, impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de
cadeia de valor, visando proporcionar compreensão abrangente da
visão geral organizacional.

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de
governo/ações orçamentárias, bem como de programas do Plano
Plurianual, de outros planos nacionais, setoriais e transversais de
governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e metas.

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de
que forma são integrados no valor gerado pela unidade;

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários
dos bens e serviços produzidos pela organização;

h) capital social e participação em outras sociedades, se
aplicável.

 
4. Riscos, oportunidades e perspectivas
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que

afetam a capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e
longo prazo e como a organização lida com esses riscos?”; e

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização
provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e
as potenciais implicações para seu modelo de negócio e desempenho
futuro?”

Avaliação dos riscos que possam comprometer o
atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles
implementados para mitigação desses riscos, abordando
necessariamente:

a) quais são os principais riscos específicos identificados
que podem afetar a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e
como a UPC lida com essas questões;
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b) quais são as principais oportunidades identificadas que
podem aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as
respectivas ações para aproveitá-las;

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que
podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das
duas;

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco
ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso
aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias
específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade.

 
5. Governança, estratégia e desempenho
Fundamentalmente, deve responder as perguntas:
1) “Para onde a organização deseja ir e como ela

pretende chegar lá?”; e
2) “Como a estrutura de governança da organização

apoia sua capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo?”
e 3) “Quais os principais resultados alcançados pela organização?”

Apresentação das informações sobre:
a) descrição de como a estrutura de governança apoia o

cumprimento dos objetivos estratégicos, abordando o relacionamento
com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como
a consideração de suas necessidades e expectativas na definição da
estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão;

b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de
desempenho, com as metas pactuadas para o período e seu
desdobramento anual, bem como sua vinculação ao Plano Plurianual,
aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de
governança superior, indicando os resultados já alcançados,
comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

c) planos de curto prazo da organização com a indicação
dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas
necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas
para o período a que se refere o relatório de gestão, e os resultados
alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

d) apresentação resumida dos resultados das principais
áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos
principais programas, projetos e iniciativas, abrangendo ainda,
conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações
vinculadas e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs,
conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na
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composição do valor gerado pela UPC;
e) medidas adotadas em relação aos indicadores de

governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados
pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário
(ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas);

f) principais ações de supervisão, controle e de correição
adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade,
economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

 
6. Informações orçamentárias, financeiras e

contábeis
Fundamentalmente, deve responder à pergunta:
“Quais as principais informações orçamentárias,

financeiras e contábeis, inclusive de custos, dão suporte às
informações de desempenho da organização no período?”

As informações desta seção visam dar suporte ou
detalhar informações mais agregadas do relatório de gestão,
sobretudo as referenciadas nos elementos de conteúdo anteriores.

Estas informações podem ser proporcionadas mediante
links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão,
para as demonstrações contábeis ou referências para suas notas
explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou painéis
de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, ou ser
apresentadas nesta seção, envolvendo, por exemplo:

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro,
orçamentário e patrimonial da gestão no exercício por meio de
demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos das
demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo, por
exemplo:

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das
principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e
despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação
com o último exercício;

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem
apresentar informações sobre o patrimônio global e os resultados das
operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos
objetivos estabelecidos;

c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas,
saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da
UPC no exercício;

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos
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órgãos de controle público e as medidas adotadas em relação a
conclusões ou eventuais apontamentos;

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que
balanços, demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou
podem ser acessadas em sua íntegra;

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas
as demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua
composição mais de uma entidade contábil, considerando que:

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi
devem considerar os valores contábeis consolidados nesse órgão;

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi
devem apresentar informações referentes aos principais dados
desses órgãos de forma individualizada e, ainda, devem apresentar
informações com base na integração dos principais saldos para efeito
de associação com o resultado geral da UPC;

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar
procedimento semelhante, considerando que, caso haja em sua
composição unidades com estrutura contábil independente, devem
apresentar informações contábeis resumidas referentes aos
principais saldos das contas dessas unidades de forma
individualizada, e, ainda, devem apresentar informações com base na
integração dos principais saldos para efeito de associação com o
resultado geral da UPC;

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos
serviços sociais autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o
desempenho financeiro, orçamentário e patrimonia l da gestão no
exercício, deverá haver a apresentação da declaração do
contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos
contábeis e das notas explicativas.

 
7. Anexos, apêndices e links
Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração

da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem
ser fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao
longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, páginas ou
painéis de informação já produzidos pela UPC.

 
 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria

de Administração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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Secretário de Administração, em 30/11/2021, às 19:02, 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
0980969 e o código CRC 058F4D54.

0007707-80.2021.6.02.8000 0980969v4
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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 novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Fixados os prazos e demais elementos do Termo de

Referência, na forma consolidade no doc. 0980969, submeto o
artefato à aprovação de Vossa Senhoria, em face do princípio
de segregação de funções, sugerindo, com a devida vênia, que
o documento seja antes avalizado pela AGE.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/11/2021, às 19:05, 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
0980970 e o código CRC 6B09B8F5.

0007707-80.2021.6.02.8000 0980970v1

Despacho GSAD 0980970         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 39



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0980970, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Assessoria de Gestão
Estratégica para conhecimento e pronunciamento.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/12/2021, às 19:05, 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
0981749 e o código CRC 81C0E491.

0007707-80.2021.6.02.8000 0981749v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral, 
 
Haja vista as ponderações já lançadas aos autos por

esta AGE (0973765) e diante da manifestação da AJDG
(0974378), não se vislumbra nenhum óbice à normal
tramitação do feito, razão pela qual volvo os autos a Vossa
Senhoria para os fins do despacho GSAD 0980970.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/12/2021, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 03/12/2021, às 11:25, 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
0983192 e o código CRC CD20C009.

0007707-80.2021.6.02.8000 0983192v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
 
Em atenção ao Termo de Referência

GSAD 0980969, e diante dos pronunciamentos exarados pelas
Unidades AJ-DG (0974378) e AGE (0983192), esta Unidade
Diretiva registra que não há óbice quanto à continuidade do
feito, razão pela qual retorno o presente procedimento à
Secretaria de Administração para as medidas de sua
competência.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/12/2021, às 13:28, 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
0983402 e o código CRC D37108B5.

0007707-80.2021.6.02.8000 0983402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
Remeto os autos à SEIC, para instrução da

contratação especificada no Termo de Referência
GSAD 0980969.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2021, às 17:26, 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
0983584 e o código CRC 43489506.

0007707-80.2021.6.02.8000 0983584v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,

 
1- Tratam os autos da contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão 2020
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações
constantes no termo de referência 0980969.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para estimativa de preços, despacho GSAD 0983584.
 
3- Realizada a pesquisa através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório de cotação 0989395, estimamos o valor
em R$ 1.656,00 ( mil seiscentos e cinqueta e seis reais e
sessenta e um centavos). CATSER: 25330.

 
4- Assim, tendo em vista a necessidade de verificação se

o presente caso é hipótese de dispensa de licitação ou de contratação
mediante pregão, solicitamos  que seja informado se há outras
contratações com objeto semelhante a destes autos para o
proximo exercício.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,

Despacho SEIC 0989391         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 44



Técnico Judiciário, em 16/12/2021, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/12/2021, às 12:29, 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
0989391 e o código CRC 877E1EAA.

0007707-80.2021.6.02.8000 0989391v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.600,00R$ 1.600,00

Órgão:Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS

Objeto:Objeto: Prestação de serviço para o Programa de Pós-Graduação em Ciências

Ambientais.

Descrição:Descrição: EDICAO / IMPRESSAO OBRAS PUBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIO-DICOEDICAO / IMPRESSAO OBRAS PUBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIO-DICO -

REVISÃO TEXTUAL, DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO DO LIVRO

CatSer:CatSer: 1927519275 - Edição , impressão obras públicas - livro , revista , perió-dico

Data:Data: 01/10/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº

80035/2021 / UASG: 154047

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 15/12/2021 10:39:09  (IP: 2804:14d:1281:80f7:f86d:f6c2:d056:3090)Relatório gerado no dia 15/12/2021 10:39:09  (IP: 2804:14d:1281:80f7:f86d:f6c2:d056:3090)

Relatório de Cotação: 0007707-80.2021.6.02.8000 - Editoração e Diagramação

Pesquisa realizada entre 15/12/2021 10:31:55 e 15/12/2021 10:33:27Pesquisa realizada entre 15/12/2021 10:31:55 e 15/12/2021 10:33:27

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação

do Relatório de Gestão do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao

Tribunal de Contas da União

5 1 Unidade R$ 1.656,00

(un)

- R$

1.656,00

R$

1.656,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.656,00R$ 1.656,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.656,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.656,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.656,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Relatório TCU

Relatório gerado no dia 15/12/2021 10:39:09 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f86d:f6c2:d056:3090)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%2bVIw1eqp5s%2bwDWRo 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%252bVIw1eqp5s%252bwDWRo 1 / 5
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Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.294.250/0001-99
* VENCEDOR *

BRAZIL PUBLISHING -AUTORES E EDITORES ASSOCIADOS EIRELI R$ 1.600,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: REVISÃO TEXTUAL, DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO DO LIVRO                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.550,00R$ 1.550,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de São Paulo

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de editoração de livros, incluindo diagramação, criação da

arte da capa, registro autoral, ISBN e ficha catalográfica para atender os livros no

formato impresso e e-book da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e

de outros campi da Universidade Federal de São Paulo..

Descrição:Descrição: EditoraçãoEditoração - Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor

PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens.

Produção da capa 4x0 cores;

CatSer:CatSer: 1013810138 - Editoração

Data:Data: 21/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:802021 / UASG:153031

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

16.814.143/0001-77
* VENCEDOR *

MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL R$ 1.550,00R$ 1.550,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Prod
ução da capa 4x0 cores;                                        

00.056.958/0001-02 IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA R$ 1.636,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Prod
ução da capa 4x0 cores;                                        

03.002.566/0001-40 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e ima
gens. Produção da capa 4x0 cores;                                        

34.759.319/0001-17 GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Prod
ução da capa 4x0 cores;                                        

16.561.461/0001-73 TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Prod
ução da capa 4x0 cores;                                        

40.266.458/0001-01 NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773 R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Prod
ução da capa 4x0 cores;                                        

30.492.555/0001-69 GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 R$ 1.636,67

Relatório gerado no dia 15/12/2021 10:39:09 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f86d:f6c2:d056:3090)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%2bVIw1eqp5s%2bwDWRo 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato: 16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Prod
ução da capa 4x0 cores;                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.630,00R$ 1.630,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de São Paulo

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de editoração de livros, incluindo diagramação, criação da

arte da capa, registro autoral, ISBN e ficha catalográfica para atender os livros no

formato impresso e e-book da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e

de outros campi da Universidade Federal de São Paulo..

Descrição:Descrição: EditoraçãoEditoração - Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor

PDF; Formato:16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens.

Produção da capa 4x0 cores;

CatSer:CatSer: 1013810138 - Editoração

Data:Data: 21/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:802021 / UASG:153031

Lote/Item:Lote/Item: /21

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

00.056.958/0001-02
* VENCEDOR *

IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA R$ 1.630,00R$ 1.630,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato:16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Produ
ção da capa 4x0 cores;                                        

34.759.319/0001-17 GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA R$ 1.636,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato:16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Produ
ção da capa 4x0 cores;                                        

03.002.566/0001-40 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato:16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e ima
gens. Produção da capa 4x0 cores;                                        

16.814.143/0001-77 MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato:16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Produ
ção da capa 4x0 cores;                                        

40.266.458/0001-01 NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773 R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato:16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Produ
ção da capa 4x0 cores;                                        

30.492.555/0001-69 GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 R$ 1.636,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Editoração e diagramação de Ebook, com acesso aberto; Leitor PDF; Formato:16x23; Miolo: até 200 páginas, 1x1 cor, com tabelas e imagens. Produ
ção da capa 4x0 cores;                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.800,00R$ 1.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 15/12/2021 10:39:09 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f86d:f6c2:d056:3090)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%2bVIw1eqp5s%2bwDWRo 
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Pará 

Universidade Federal do Oeste do Pará

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de materiais

e prestação de serviços gráficos para atender as demandas da Universidade

Federal do Oeste do Pará, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: EditoraçãoEditoração - Serviço de editoração e diagramação de livros/ livretos: produção e

diagramação de livros impressos e e-book com até 300 páginas. Serviço de

edição e produção de livro em versão digital nos formatos pdf e epub conforme

as seguintes especificações: formato a4 ou no tamanho que se adeque às

medidas da tela do aparelho. Serviço de edição e produção de livro impresso nos

papéis offset, triplex e pólen, tamanho até210 mm x 297 mm. Produção de ficha

catalográfica e solicitação de isbn. Diagramação da capa: colorida com

possibilidade de inserção de ilustrações e/ou fotos. Miolo até 300 páginas com

imagens em algumas páginas. Apresentação das provas eletrônicas

CatSer:CatSer: 1013810138 - Editoração

Data:Data: 08/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:158515

Lote/Item:Lote/Item: 2/64

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 78

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

16.814.143/0001-77
* VENCEDOR *

MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL R$ 1.800,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Serviço de editoração e diagramação de livros/ livretos: produção e diagramação de livros impressos e e-book com até 300 páginas. Serviço de ediç
ão e produção de livro em versão digital nos formatos pdf e epub conforme as seguintes especificações: formato a4 ou no tamanho que se adeque às medidas 
da tela do aparelho. Serviço de edição e produção de livro impresso nos papéis offset, triplex e pólen, tamanho até 210 mm x 297 mm. Produção de ficha catalo
gráfica e solicitação de isbn. Diagramação da capa: colorida com possibilidade de inserção de ilustrações e/ou fotos. Miolo até 300 páginas com imagens em a
lgumas páginas. Apresentação das provas eletrônicas                                        

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.700,00R$ 1.700,00

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Objeto:Objeto: Contratação de serviço de editoração de livro em formato digital, o qual reunirá

artigos científicos de pesquisa de mestrado e doutorado na área de Música.

Descrição:Descrição: DIAGRAMACAO ELETRONICA E PROJETO GRAFICODIAGRAMACAO ELETRONICA E PROJETO GRAFICO - DIAGRAMAÇÃO

ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO. EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE UM LIVRO

DIGITAL (INTITULADOLABORATÓRIO DE ETNOMUSICOLOGIA DA UFPA: UM

PANORAMA DAS PESQUISAS EM MÚSICA DA ATUALIDADE ), COM 220

PÁGINAS, COMPREENDENDO PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E

FINALIZAÇÃO.

CatSer:CatSer: 2533025330 - Diagramação eletrônica e projeto gráfico

Data:Data: 01/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 328/2021

/ UASG: 153063

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

767.989.092-72
* VENCEDOR *

NATALI TOMIE IKIKAME ALVARENGA R$ 1.700,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO. EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE UM LIVRO DIGITAL (INTITULADOLABORATÓRIO DE ETNOMUSI
COLOGIA DA UFPA: UM PANORAMA DAS PESQUISAS EM MÚSICA DA ATUALIDADE ), COM 220 PÁGINAS, COMPREENDENDO PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇ
ÃO E FINALIZAÇÃO.                                        

Relatório gerado no dia 15/12/2021 10:39:09 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f86d:f6c2:d056:3090)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%2bVIw1eqp5s%2bwDWRo 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%252bVIw1eqp5s%252bwDWRo 4 / 5
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral deItem 1 - Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da UniãoAlagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/08/2021 e 01/10/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 15/12/2021 10:39:09 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f86d:f6c2:d056:3090)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%2bVIw1eqp5s%2bwDWRo 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbmIBcZErAkqaDUy5S%252bVIw1eqp5s%252bwDWRo 5 / 5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/12/2021, às 12:55, 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
0990642 e o código CRC 500E877D.

0007707-80.2021.6.02.8000 0990642v2
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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 dezembro de 2021.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos para ciência do Despacho

SEIC 0989391, ressaltando o questionamento contido no item 4 do
referido despacho, a saber:

 
"4- Assim, tendo em vista a necessidade de
verificação se o presente caso é hipótese de
dispensa de licitação ou de contratação
mediante pregão, solicitamos  que seja
informado se há outras contratações com
objeto semelhante a destes autos para o
proximo exercício." 
 

Após, os autos deverão retornar à SEIC, para a
necessária conclusão da instrução.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 27/12/2021, às 14:21, 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
0990805 e o código CRC 4ACB14CE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
Devolve os autos à COMAP, para concluir a

instrução, na forma do art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, devendo avaliar a programação de despesas
da na forma de que trata o Plano de Contratações para 2022,
já publicado Processo SEI 0007893-06.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2021, às 15:37, 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
0995016 e o código CRC 20B761C8.

0007707-80.2021.6.02.8000 0995016v1
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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 dezembro de 2021.
 
 
Diante do Despacho GSAD 0995016, devolvo os

presentes autos à SEIC, para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/12/2021, às 11:24, 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
0995382 e o código CRC 81D5BA7D.

0007707-80.2021.6.02.8000 0995382v1
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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 janeiro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Tratam os autos da contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020,
conforme especificações constantes no termo de
referência 0980969.

Em continuidade ao Despacho SEIC - 0989391,
após consulta ao Plano de Contratações para 2022 (0007893-
06.2021.6.02.8000), onde pudemos observar, na página 9 do
evento 0991165 - Formulário 009, demanda anunciada pela
ACS, de contratação de serviço semelhante (Designer gráfico,
Diagramador); tendo em vista os valores firmados por este
Regional em contratação pretérita, similar (Contrato nº
04/2017 - 0243380), sugerimos, s.m.j, a realização de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, no valor estimado deR$ 1.656,00 ( mil
seiscentos e cinqueta e seis reais e sessenta e um
centavos), CATSER: 25330.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 04/01/2022, às 20:00, 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
0996912 e o código CRC C4C89BD0.

0007707-80.2021.6.02.8000 0996912v1

Despacho SEIC 0996912         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 57



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

DESPACHO

Maceió, 05 de janeiro de 2022.

 

À SLC
 
Encaminho os presentes autos para confecção da minuta

do edital.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 05/01/2022, às 09:11, 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
0996918 e o código CRC 408112A5.

0007707-80.2021.6.02.8000 0996918v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0007707-80.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de 
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de 
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância 
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos 
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados. 
 
2.2. Serviços de editoração/diagramação: 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 16/02/2022; 
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b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: 17/02/2022 até o dia 
02/03/2022; 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 03/03/2022 (o processo de avaliação é 
realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão inicial); 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 10/03/2022. 

2.3. Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br. 

2.4. Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por 
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

Minuta de edital (0997225)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 60

mailto:age@tre-al.jus.br


 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

3 

 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.                 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

5.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 1.656,00 (um mil e 
seiscentos e cinquenta e seis reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
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da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência 
dos Modelos e Condições (Anexo III). 

 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 
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e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.10.3. Qualificação técnica: 

Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante deverá 
apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade 
técnica, fornecido(s/as) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
para a qual o licitante tenha prestado ou esteja prestando serviço pertinente e 
compatível com o objeto da presente licitação, comprovando a execução 
satisfatória dos serviços de criação de projeto gráfico, edição, diagramação e 
editoração eletrônica de produto, devendo constar:  

a)    a identificação do signatário (nome, cargo, telefone, e-mail); 

b) o fornecimento, qualidade do serviço, do atendimento, 
cumprimento de prazos e demais condições de fornecimento; e  

c)    período da execução da atividade. 

10.10.3.1. O atestado ou a declaração deverá ser fornecido(a) em papel 
timbrado do cliente.  

10.10.3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda comprovar que 
possui em seu quadro societário ou de empregados ou de que possuirá 
durante a vigência do contrato, caso seja vencedor, no mínimo 01 (um) 
profissional com experiência anterior em diagramação de produto 
semelhante ao objeto que será licitado, comprovada por meio de 
publicação na qual o nome do profissional conste do expediente da 
publicação. 

10.10.3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional acima com o 
licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos:  
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I. no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, 
contendo as folhas que demonstrem o número de registro, qualificação 
civil ou contrato de trabalho;  

II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa 
devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, 
do domicílio ou da sede do licitante;  

III. no caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços;  

IV. Declaração de contratação futura com anuência do profissional;  

V. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  
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a) 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;  
 
b) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a 
multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
 
c) Multa de 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por 
período superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso 
injustificado; 
 
d) Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 

 

18.3.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação.  

18.4. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
18.5.   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. 
 
18.6.   Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução 
dos serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.7.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.8.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
18.9.        Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
18.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
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fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

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

 
18.11.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
18.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente 
atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 
documento. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 
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c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas 
neste edital; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

g) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se 

for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições e prazos estipulados; 

 

b) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

 

c) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

d) 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; 

 

e) Comprometer-se a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, 

empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou 

indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, 

que precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a 

mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações 

oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas; 

 

e.1) Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 

CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a 
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publicação pela CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos 

objetos do Contrato só será divulgada com expressa autorização da 

CONTRATANTE.  

 

f) Destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material que contenha 

informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação 

de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 

pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo 

das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.   

 

23- DO RECEBIMENTO 
 

23.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma 
definitiva, até o dia 10/03/2022, no endereço eletrônico da Assessoria de Gestão 
Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.  
 
23.2. 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, no todo ou em parte. 

 
24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

24.1.  Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, 
no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art. 4º do Decreto nº 
7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de recursos naturais 
como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apresentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.  

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE 
SETEMBRO DE 2020);  
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
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Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                    ANEXO I 
 

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. JUSTIFICATIVA 

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma peça que os órgãos 
públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União (TCU) para prestar contas 
de suas atividades. 

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe 
ajustes na estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura 
toma como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla em 
inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o 
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da 
prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados. 

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca das prestações de 
contas anuais da Administração Pública Federal referentes aos exercícios de 2020 e 
seguintes, na linha adotada para a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma 
como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado (art. 
8º). 

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um 
documento conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações 
que afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve 
se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita ao 
cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade 
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de 
ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e explicar 
questões complexas.  

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em 
seus quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta, 
tem-se por necessária a contratação de empresa especializada para editoração e 
diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2021, a ser publicado na forma 
disciplinada pelo Tribunal de Contas da União, em cumprimento ao dever de prestar 
contas previsto na Constituição Federal. 

  

2. OBJETO 

2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de 
serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em 
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.   

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2021 

· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, 
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos 
e capa (combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão 
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do TRE-AL relativo ao exercício 2021. Os serviços deverão ser executados com base nas 
orientções do Tribunal de Contas da União disponíveis no link 
"https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/relato-
integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 
de setembro de 2020, que integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da 
capa, a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para 
efeito de aprovação. 

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo 
Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em 
Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo 
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do 
LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão 
fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft 
Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada observando os 
referenciais acima indicados. 

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais 
(editáveis) em formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive 
capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de 
computadores. 

2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado em arquivo 
único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório de Gestão 2021, 
adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, 
gráficos e figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no 
link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. 

  

3. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

3.1. Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante deverá apresentar 
1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecido(s/as) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, para a qual o licitante 
tenha prestado ou esteja prestando serviço pertinente e compatível com o objeto 
da presente licitação, comprovando a execução satisfatória dos serviços de criação 
de projeto gráfico, edição, diagramação e editoração eletrônica de produto, devendo 
constar: a) a identificação do signatário (nome, cargo, telefone, e-mail), b) o fornecimento, 
qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições de 
fornecimento; e  c) período da execução da atividade. 

3.1.1. O atestado ou a declaração deverá ser fornecido(a) em papel 
timbrado do cliente.  

3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda comprovar que possui 
em seu quadro societário ou de empregados ou de que possuirá durante a vigência do 
contrato, caso seja vencedor, no mínimo 01 (um) profissional com experiência anterior em 
diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado, comprovada por meio de 
publicação na qual o nome do profissional conste do expediente da publicação. 

3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional acima com o 
licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I. 
no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o 
número de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho; II. no caso de vínculo 
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societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de 
Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante; III. no caso de profissional 
autônomo: contrato de prestação de serviços; IV. Declaração de contratação futura com 
anuência do profissional; V. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo 
profissional. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA 

4.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos 
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados. 

4.2 Serviços de editoração/diagramação: 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: 
16/02/2022. 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: 17/02/2022 
até o dia 02/03/2022 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 03/03/2022 (o processo 
de avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão 
inicial) 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 
10/03/2022. 

4.4 Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br. 

4.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por 
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora. 

  

5. PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente 
atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 
documento. 

5.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

5.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

5.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

5.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

5.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
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Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

6. ESTIMATIVA DE PREÇO   

O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP  

6.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 
2 e as referências observadas no Relatório de Gestão de 2019, disponível 
em: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes 
características: 

a) Impresso colorido 

b) Orientação: paisagem 

c) Número de páginas: 98 

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm) 

e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros, 35 gráficos, 30 figuras e 8 
fotos. 

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, 
podendo variar na faixa de 10% para mais ou para menos.  

6.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser 
apresentado no seguinte formato: 

PRODUTO 
V

ALOR 

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2020 

  

  

7. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão 
realizados pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 5.1 

7.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado 
neste documento. 
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7.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o 
material fornecido pelo TRE-AL salvo autorização expressa nesse sentido. 

  

8. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

8.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de 
vigência esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo do 
produto. 

  

9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

9.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para 
que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta 
ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, 
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula 
sejam efetivamente observadas. 

9.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será 
divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 

9.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da 
obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação. 

  

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS     

10.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

10.2 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 

10.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

a) 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; 

b) Multa de mora de 1%  por dia e por ocorrência, sobre o valor do 
contrato, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa 
constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior 
ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 

10.4 As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1 Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá 
observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto 
nº 7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de recursos naturais 
como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apresentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 
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         ANEXO I-A 
 

 (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020) 

 

   ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES QUE PODEM 
CONSTAR NO RELATÓRIO DE GESTÃO 

  

1. Elementos pré-textuais 

Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a necessidade, a 
localizar as informações contidas no relatório, a exemplo de sumário. 

  

2. Mensagem do dirigente máximo 

Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos principais resultados 
alcançados, incluindo aqueles que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos 
planos da organização, considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem 
como as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem detalhados no 
corpo do relatório. 

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento de sua 
responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade, precisão e completude) do 
relatório de gestão. 

  

3. Visão geral organizacional e ambiente externo 

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 

1) “O que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que 
atua?”; 

2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e 

3) “Como a organização determina os temas a serem incluídos no relatório 
de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?” 

Apresentação das informações que identificam a UPC (missão e visão), a 
estrutura organizacional e de governança, o ambiente externo em que atua e o modelo de 
negócios, abordando: 

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e visão; 

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua atuação, com 
links de acesso respectivos; 

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as estruturas de 
governança (conselhos ou comitês de governança, entre outros); 

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades, produtos, 
impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de cadeia de valor, visando 
proporcionar compreensão abrangente da visão geral organizacional. 
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e) se for o caso, a relação de políticas e programas de governo/ações 
orçamentárias, bem como de programas do Plano Plurianual, de outros planos nacionais, 
setoriais e transversais de governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e 
metas. 

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de que forma são 
integrados no valor gerado pela unidade; 

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e 
serviços produzidos pela organização; 

h) capital social e participação em outras sociedades, se aplicável. 

  

4. Riscos, oportunidades e perspectivas 

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 

1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam a 
capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e longo prazo e como a 
organização lida com esses riscos?”; e 

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização provavelmente 
enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as potenciais implicações para seu 
modelo de negócio e desempenho futuro?” 

Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos 
objetivos estratégicos e dos controles implementados para mitigação desses riscos, 
abordando necessariamente: 

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar 
a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e como a UPC lida com essas questões; 

b) quais são as principais oportunidades identificadas que podem 
aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as respectivas ações para 
aproveitá-las; 

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser 
internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas; 

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade 
ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, 
inclusive, as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da 
oportunidade. 

  

5. Governança, estratégia e desempenho 

Fundamentalmente, deve responder as perguntas: 

1) “Para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá?”; e 

2) “Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade 
de gerar valor em curto, médio e longo prazo?” e 3) “Quais os principais resultados 
alcançados pela organização?” 

Apresentação das informações sobre: 

a) descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos 
objetivos estratégicos, abordando o relacionamento com a sociedade e as partes 
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interessadas da organização, bem como a consideração de suas necessidades e 
expectativas na definição da estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão; 

b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com 
as metas pactuadas para o período e seu desdobramento anual, bem como sua vinculação 
ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de 
governança superior, indicando os resultados já alcançados, comparando-os com as metas 
e os objetivos pactuados; 

c) planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos 
anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas necessários ao seu alcance, dos 
prazos, dos responsáveis, das metas para o período a que se refere o relatório de gestão, 
e os resultados alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados; 

d) apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação 
e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais programas, projetos e iniciativas, 
abrangendo ainda, conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações vinculadas 
e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs, conforme a materialidade da 
contribuição dos segmentos na composição do valor gerado pela UPC; 

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão 
levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 
2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas); 

f) principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela 
UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na 
aplicação dos recursos públicos. 

  

6. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 

Fundamentalmente, deve responder à pergunta: 

“Quais as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, 
inclusive de custos, dão suporte às informações de desempenho da organização no 
período?” 

As informações desta seção visam dar suporte ou detalhar informações 
mais agregadas do relatório de gestão, sobretudo as referenciadas nos elementos de 
conteúdo anteriores. 

Estas informações podem ser proporcionadas mediante links, nesta ou nas 
seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para as demonstrações contábeis ou 
referências para suas notas explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou 
painéis de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, ou ser apresentadas 
nesta seção, envolvendo, por exemplo: 

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e 
patrimonial da gestão no exercício por meio de demonstrações resumidas de valores 
relevantes extraídos das demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo, 
por exemplo: 

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das principais contas e/ou 
grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de 
referência e em comparação com o último exercício; 

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar 
informações sobre o patrimônio global e os resultados das operações de crédito realizadas 
à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos; 
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c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e 
ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da UPC no exercício; 

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle 
público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos; 

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, 
demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua 
íntegra; 

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as 
demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua composição mais de uma 
entidade contábil, considerando que: 

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi devem considerar 
os valores contábeis consolidados nesse órgão; 

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi devem 
apresentar informações referentes aos principais dados desses órgãos de forma 
individualizada e, ainda, devem apresentar informações com base na integração dos 
principais saldos para efeito de associação com o resultado geral da UPC; 

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar procedimento semelhante, 
considerando que, caso haja em sua composição unidades com estrutura contábil 
independente, devem apresentar informações contábeis resumidas referentes aos 
principais saldos das contas dessas unidades de forma individualizada, e, ainda, devem 
apresentar informações com base na integração dos principais saldos para efeito de 
associação com o resultado geral da UPC; 

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos serviços sociais 
autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e 
patrimonia l da gestão no exercício, deverá haver a apresentação da declaração do 
contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos contábeis e das notas 
explicativas. 

  

7. Anexos, apêndices e links 

Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração da UPC ou de 
terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem ser fornecidos mediante links, 
nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, 
páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC. 

  

  

Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração. 

 

 
                JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA 
                  Secretário de Administração 
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         ANEXO II 

                                                                        PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

 Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
 Dados do Representante da Empresa: 

Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
 Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
 Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 17 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de
Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU
187/2020.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
razão do valor da contratação.
 
Outrossim, informo que foram complementadas as Obrigações do Contratante
e da Contratada.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua
inclusão, solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser
incluídas.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
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pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/01/2022, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 07/01/2022, às 10:22, 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
0997250 e o código CRC E49F60ED.

0007707-80.2021.6.02.8000 0997250v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de janeiro de 2022.
Reporto-me à Informação 17, da SLC

(doc. 0997250), para remeter os autos à AJ-DG, para análise e
aprovação da minuta.

Em paralelo, à SGO, para emissão do respetivo pré-
empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/01/2022, às 10:54, 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
0997352 e o código CRC BAAEB289.
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DESPACHO

Maceió, 07 de janeiro de 2022.
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos

encaminhados pela Secretaria de Administração para análise
da minuta ora inserta no evento SEI nº 0997225.

 
Sem embargo, observo preliminarmente, que não

consta dos autos a reserva de crédito necessária para cobrir a
despesa que se pretende, bem com a aprovação do Termo de
Referência (0980969).

 
Assim, retorno os autos à Secretaria de

Administração para aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 07/01/2022, às 13:27, 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
0997521 e o código CRC 8F9D21CD.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 07/01/2022, às 13:31, 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
0997586 e o código CRC 3CC1DBBB.

0007707-80.2021.6.02.8000 0997586v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 01 (RO 26)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 07/01/2022, às 13:21, 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
0997587 e o código CRC E730B8D7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 07 de janeiro de 2022.
Devolvo os autos à AJ-DG, posto que promovida a

reserva de crédito (doc. 0997586).
Quanto à aprovação do Termo de Referência, cabe

frisar que, como autor do documento, submeti à matéria à
deliberação superior do Sr. Diretor-Geral (vide Despacho
GSAD 0980970), de tal forma que, em atenção ao princípio da
segregação de funções e considerando o fato de que, neste
momento, acumulo as funções desta Secretaria com as da
Diretoria-Geral, sugiro, salvo melhor percepção, que o Termo
seja raticado pela Presidência, quando da autorização para
abertura da fase externa do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/01/2022, às 14:02, 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
0997631 e o código CRC E2160905.
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PROCESSO : 0007707-80.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 5 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a
contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas
da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º
da Decisão NormativaN TCU 187/2020, conforme termo de
referência (0980969).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,

para a devida pesquisa de preços (0983584), que por meio
do Relatório Banco de Preços (0989395), estimou o valor de
R$1.656,00 (mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) para a
aquisição.

 
Foi informado nos autos haver previsão

orçamentária para a presente despesa, conforme nos faz ver o
pré-empenho constante do evento SEI nº 0997586.

 
No evento 0997225, tem-se a minuta do edital,

elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento constante da Informação 17 (0997250),
especialmente no que se refere à divulgação dos preços
orçados pela administração, ancorado em entendimento do
TCU.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. 

 
Segundo a referida minuta do edital, o presente

certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Regional.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
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na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
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226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 
 
 
 
 

Item Questionário
Sim

Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado
processo administrativo
específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38,
caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2
A contratação

pretendida integra o
planejamento de
contratações?

NÃO  

TERMO DE REFERÊNCIA

3

O Termo de
Referência contém
justificativa da
necessidade pública que
demanda a futura
contratação?

SIM 0980969

4

O Termo de
Referência contém
adequada descrição dos
bens e/ou serviços que
serão contratados?

SIM IDEM

5

O Termo de
Referência contém
justificativa para
enquadramento do
objeto como bem e/ou
serviço comum?

SIM
 

IDEM

6

O Termo de
Referência contém
justificativa para
utilização do Pregão
Presencial em
detrimento do
Eletrônico?

N/A  

7

O Termo de
Referência contém
justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou
especificações?

N/A  

O Termo de
Referência contém

Parecer 5 (0998000)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 106



8 justificativa para
exigência de exibição de
amostras ao longo do
processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de

Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10

O Termo de
Referência contém
justificativa para a
exigência de atestados
de capacidade técnica?

NÃO  

11

A exigência
da capacitação técnico-
profissional limita-se às
parcelas de maior
relevância técnica e de
valor significativo do
objeto de licitação, sem
exigência de
quantidades mínimas?

N/A  

12

O Termo de
Referência prevê regras
claras para a
apresentação de
atestados de capacidade
técnica?

SIM 0980969

13

As
quantidades mínimas
exigidas para
comprovação da
capacitação técnico
operacional estão
devidamente justificadas
em face da natureza e da
complexidade do objeto?
Foram fixadas em
percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14

O Termo de
Referência contém
justificativa para a
necessidade de
apresentação de
atestados independentes
para cada capacitação
técnica a ser
comprovada?

N/A  

15
O Termo de

Referência contém
justificativa para vistoria
e/ou visita técnica?

N/A  

16

O Termo de
Referência contém
justificativa para as
limitações de tempo,
época e/ou de locais
específicos para
atestados de capacidade
técnica?

N/A  

17

O Termo de
Referência contém
justificativa para a
cotação de quantidade
inferior à demandada?

N/A  
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18

O Termo de
Referência contém
justificativa para
contratação de serviços
mediante alocação de
postos de trabalho (mão
de obra residente)?

N/A  

 

19

O
Termo de
Referência
contempla
levantamento de
mercado com
análise de outras
soluções de
contratação do
serviço?

Ref.
Acórdão TCU -
Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O
Termo de
Referência contém
justificativa para
as exigências de
propriedade, posse
e ou localização
de instalações,
máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O
Termo de
Referência
abstém-se de
especificações
técnicas
irrelevantes,
excessivas e ou
desnecessárias,
que possam ser
causa de aumento
dos custos da
futura
contratação?

SIM  

22

O
Termo de
Referência
contempla
requisitos de
sustentabilidade?

SIM
0980969
Item 11.

23

Existe
aprovação do
Termo de
Referência pela
autoridade
competente?

NÃO

Há
recomendação de
que a mesma se dê
por ato da
Presidência,
Despacho GSAD
(0997631)

PESQUISA DE PREÇOS

24
Foi

realizada ampla
pesquisa de
preços?

 
SIM

 
0988991

Os atos
correlatos à
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25

pesquisa de
preços foram
produzidos de
acordo com a
legislação de
regência e estão
devidamente
demonstrados e
justificados no
processo
administrativo?

SIM IDEM

26

Foi
produzida planilha
comparativa com
os preços
encontrados?

SIM 0989395

27

A Seção
de Compras
analisou os preços
encontrados na
pesquisa ou
submeteu ao
exame da unidade
demandante,
conforme o caso?

SIM
 
 

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa (esta, na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e
desde que o objeto da contratação não implique em vínculo
empregatício entre o obreiro e a contratada)

28

A
minuta do edital
contém previsão
de participação
exclusiva de
microempresas,
empresas de
pequeno porte e
sociedade
cooperativa, em
face do valor
estimado para o
item da
contratação?

SIM 0997225

29

Os
autos contém
justificativa para o
afastamento da
exclusividade
prevista para
microempresas e
empresas de
pequeno porte e
Sociedade
Cooperativa?

N/A  

30

A
minuta do edital
contém previsão
de direito de
preferência e de
saneamento às
entidades
preferenciais
(MEI, ME, EPP e
Sociedade
Cooperativa),
limitado, no caso
de empate, às

SIM  
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propostas
superiores em até
5% do menor
preço cotado?

31

A
minuta do edital
contém previsão
de cota reservada
às entidades
preferenciais
(MEI, ME, EPP e
Sociedade
Cooperativa),
observada a
divisibilidade dos
bens a serem
adquiridos e o
limite máximo de
25%,
relativamente ao
objeto da
contratação?

Ref. LC
n. 123/2006, art.
48, inciso III

NÃO  

32

A
minuta do edital
contém disciplina
para a hipótese de
desenquadramento
da situação de
entidade
preferencial em
razão do valor da
contratação (caso
previsto o
tratamento
favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os
autos do processo
administrativo
estão instruídos
com justificativas
adequadas e
razoáveis para
todas as
exigências que
tenham potencial
para reduzir o
universo de
fornecedores
interessados em
participar da
licitação?

NÃO
Vide

recomendação
aposta no Parecer
1389 (0974378)

34

A
minuta do edital
contempla anexos
com orçamento
detalhado em
planilhas que
expressem a
composição de
todos os custos
unitários afetos
aos bens/serviços
que serão
adquiridos?

N/A  
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35

A
minuta do edital
contém anexos
com planilhas que
refletem todos os
direitos
trabalhistas
previstos em
legislação especial
(inclusive em
Acordos e em
Convenções
Coletivas de
Trabalho).

N/A  

36

A
minuta do edital
contém definição
da forma de
apresentação de
lances, dos
critérios de
julgamento,
classificação e
aceitação das
propostas?

SIM  

 

37

As
exigências de
habilitação
jurídica contidas
na minuta do
edital estão de
acordo com a
legislação?

SIM 0997225

38

As
exigências
relativas à
regularidade
fiscal e
trabalhista
contidas na
minuta do edital
estão de acordo
com a legislação?

SIM  

39

A
forma de
divulgação de
licitação está de
acordo com o
valor a ser
contratado?

SIM  

40

A
minuta do edital
contempla a
avaliação quanto
aos critérios de
habilitação
econômico-
financeira?

SIM  

41

A
minuta de edital
contém critério
objetivo para
avaliar a
exequibilidade
das propostas?

NÃO  

A
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42

minuta de edital
se abstém de
definir de forma
genérica
penalidades
aplicáveis na
fase de
julgamento da
licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
estabelece prazo
razoável (não
exíguo) para
início da
prestação de
serviços?

SIM 0997225

44

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém descrição
dos prazos e
modos para
fornecimento de
bens e/ou
prestação dos
serviços?

SIM  

45

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém descrição
das obrigações
atribuídas ao
contratante e à
fornecedora?

SIM  

46

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém
obrigação à
fornecedora de
manter as
condições de
habilitação
durante a
execução do
contrato?

SIM  

47

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém descrição
das sanções
administrativas
aplicáveis às
fornecedoras que
incorrerem em
inadimplemento?

SIM
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inadimplemento?

48

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém norma
estabelecendo,
para a
fornecedora
obrigação de
prestar garantia
de execução do
contrato? (A
decisão compete
à autoridade que
ordenar a
despesa).

NÃO  

49

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
estabelece,
quando for o
caso, a
segregação entre
o recebimento
provisório e o
definitivo?

SIM  

50

A
minuta do
contrato contém
requisitos de
qualidade que
viabilizem a
vinculação da
remuneração
com os
resultados?

N/A  

51

A
minuta do
contrato/ata
contém cláusula
com previsão de
reajuste e/ou
repactuação de
preços?

SIM  

52

A
minuta do
contrato/ata
contém norma
estabelecendo,
para a
fornecedora, a
obrigação de
devolver valores
eventualmente
recebidos em
excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As
normas que
dispõe sobre
margem de
preferência
foram
observadas?

 N/A  
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Ref.
Decretos nºs
7546/ 2011 e
8538/2015.

54

Em
face do valor
estimado do
objeto, foi
verificada a
possibilidade de
a licitação ser
exclusiva para
Microempresas,
Empresas de
Pequeno Porte e
Sociedades
Cooperativas?

Ref.
art. 48, I, da LC
nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº
8.538/15 e art.
34 da Lei nº
11.488/07

SIM  

55

Foi
verificada a
eventual
incidência das
exceções
previstas no art.
10 do Decreto nº
8.538/15,
devidamente
justificada, a
afastar a
exclusividade?

SIM  

56

Consta
dos autos a
análise e
aprovação da
minuta de edital
e seus anexos
pela assessoria
jurídica?

Ref.
art. 38, parágrafo
único, da Lei nº
8.666/93

 Em
curso

 

57

Consta
a autorização da
autoridade
competente para
a abertura da
fase externa da
licitação?

Ref.
art. 38, caput, da
Lei nº 8.666/93 e
art. 8º, V, do
Decreto
10.024/2019

 Próxima
fase

58

Consta
a publicação do
aviso de edital?

Ref.
art. 4º, I e II, da  Próxima

fase
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Lei nº 10.520/02
e art. 8º, XIII,
a, do Decreto nº
10.024/2019

fase

59

Consta
a designação do
pregoeiro e
equipe de apoio?

Ref.
art. 3º, IV, §§1º e
2º da Lei nº
10.520/02, art.
8º, VI, do
Decreto nº
10.024/2019

 Próxima
fase

60

Em se
tratando de
licitação
destinada à
formação de atas
de registro de
preço, houve
divulgação,
mediante
publicação no
DOU, da
intenção de
registro de
preços? Caso
negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os
autos do
processo contêm
documento
indicativo da
existência de
recursos
orçamentários
para suportar a
despesa?

SIM 0997586

62

Fora
das hipóteses de
registro de
preços, os autos
do processo
contêm
documento com
estimativa do
impacto
orçamentário
financeiro da
despesa (artigo
16, I, da Lei
Complementar
nº101/2000),
conforme o caso?

N/A  

63

Os
autos do
processo contêm
declaração do
ordenador da
despesa (artigo
16, II, da Lei
Complementar nº
101/2000),
conforme o caso?

N/A  
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5. CONCLUSÃO
 
Dessarte, desde que previamente superadas as

ausências reportadas nos itens 10, 23 e 33 da lista de
verificação supra, esta AJ-DG aprova, nos termos do parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0997225) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão deste Tribunal, tudo de
acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 10/01/2022, às 16:54, 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
0998000 e o código CRC 8291A7F5.

0007707-80.2021.6.02.8000 0998000v16
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2022.
Senhor Assessor Jurídico,
 
Em face dos apontamentos constantes nos itens

10 e 33 do Parecer 5 (0998000), esclareço que as exigências
referentes à habilitação técnica da empresa a ser contratada
(item 3 do TR), refletem a preocupação externada no
Memorando exordial, haja vista os problemas enfrentados
quando da contratação da empresa de editoração/diagramação
do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2020.

Relativamente ao item 23 reitero, nos termos do
Despacho GSAD 0997631, a proposição de ratificação do
Termo de Referência pela Presidência, quando da autorização
para abertura da fase externa do certame.

Pelo exposto e, entendendo que restam
demonstradas nos autos as justificativas para as exigências
descritas no item 3 do TR, mormente nas manifestações do Sr.
Assessor de Gestão Estratégica (0967101) e no Despacho
GSAD 0973379), consulto se V.Sa. reputa como satisfeitos os
requisitos dos itens 10 e 33 do multicitado Parecer 5.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 11/01/2022, às 00:08, 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
0998276 e o código CRC A1C373BD.

0007707-80.2021.6.02.8000 0998276v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Substituto,
 
Atesto ciência acerca das ponderações apostas no

Despacho GDG 0998276.
 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/01/2022, às 14:36, 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
0998548 e o código CRC C3FDEE86.

0007707-80.2021.6.02.8000 0998548v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
 
Reiterando o Despacho GDG 0998276, em especial a sua

parte dispositiva final, a saber, “ Pelo exposto e, entendendo que
restam demonstradas nos autos as justificativas para as exigências
descritas no item 3 do TR, mormente nas manifestações do Sr.
Assessor de Gestão Estratégica (0967101) e no Despacho GSAD
0973379)”, faço retornar os autos eletrônicos à Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral para manifestação objetiva acerca da satisfação
dos requisitos dos itens 10 e 33 referentes ao Parecer nº 5/2022
(0998000).

 
Outrossim, caso a AJ-DG entenda não adequada a

formulação, solicita-se que indique meios que entenda possíveis e
possam resguardar a Administração da contratação de empresa sem
experiência na execução do serviço, ou, em último caso, devolver o
feito à Seção de Licitações e Contratos, para excluir a exigência
habilitatória.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 11/01/2022, às 19:22, 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
0998834 e o código CRC D3926BE3.

0007707-80.2021.6.02.8000 0998834v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral em exercício,
 
Respondendo objetivamente ao que requerido no

Despacho GDG 0998834, esta Assessoria Jurídica registra,
como já havia feito no Parecer 1389 (0974378) e no Parecer 5
(0998000), a necessidade de que, tanto na fase interna da
licitação como no edital do certame, seja prevista a
essencialidade e a imprescindibilidade das exigências
constantes do item 3 do termo de Referência (0974378),
ao sucesso da contratação.

 
No sentir desta unidade técnica, as diligências alí

recomendadas não foram atendidas, vez que não encontrei,
salvo melor percepção, em nenhum lugar da minuta do edital,
as justificativas requeridas.

 
Tais, também, não foram atendidas com a vestibular

e vaga referência da Assessoria de Gestão Estratégica a
difilculdades da empresa outrora contratada no ano de 2020
quando execução daquela avença.

 
Essas, não são bastantes a suprir essas

recomendações. Isso, claro, no sentir desta AJ/DG.
 
Não há, no processo, qualquer delimitação ou

explicação mais pormenorizada acerca de quais dificuldades
foram enfrentadas.

 
E mais, também não há qualquer resquício de
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exposição de motivos a essencialidade da exigência para a
contratação que se quer concluir no bojo do presente
procedimento. 

 
Não é demais registar que o TCU diz que em casos

que tais, caracteriza restrição à competitividade, a exigência
de atestados de qualificação técnica comprovando experiência
em tipologia específica de serviço, a não ser que se
demosntre a imprencindibilidade da mesma à certeza
da boa execução do objeto e desde que isto esteja
devidamente fundamentado no processo licitatório.

 
Após o primeiro aparte desta unidade, onde se

solicitou o reforço instrutrório da Administração, não
houve atuação por parte de qualquer unidade deste Regional
a atender a diligência colocada como condição à legalidade da
exigência de requisitos técnicos pretendida.

 
É de se registar, por oportuno, como já reportado

acima e nas manifestações anteriores, que tais balizas são
preciosismos, sendo, como dito, condições impostas pelo
Tribunal de Contas da União. 

 
Desta forma, repiso aqui, que, a par de ser possível

a adoção das exigências descritas no item 3 do Termo de
Referência (qualificações técnicas), necessário se faz esse
reforço instrutório prévio até então não efetivado pela
Administração.

 
A definição se se vai adotar ou não esta estratégia

de contratação não é competência desta Assessoria Jurídica,
cabendo, na seara do planejamento administrativo,
à Administração, definir-se pela diretriz a ser seguida.

 
Se há o entendimento já consolidade de que há a

necessidade de empresa com experiência prévia na prestação
do serviço específico destes autos, pede-se apenas que a
recomendação desta unidade técnico-jurídica seja atendida, o
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que, no sentir deste subscritor, até o presente momento não
foi.

 
Só este pontual e singelo proceder acimo disposto,

nada mais, já se basta a dar segurança jurídica e é suficiente
para atender o que reclama o TCU.

 
Trocando em miúdos: é só explicar melhor no

processo a situação, colocar no procedimentos quais foram as
dificuldades enfrentadas, dizer com todas as letras que é
imprescíndivel ao bom andamento da execução do contrato a
manutenção da exigência, transportar essa delimitação para o
edital (como já pedido no Parecer 1389 - 0974378), e pronto,
estarão atendidas as recomendações e estará dada a
segurança jurídica necessária ao processo.

 
É o que se tem a acrescentar.
 
Respeitosamente.  

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/01/2022, às 17:40, 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
0999263 e o código CRC 5A501DB0.

0007707-80.2021.6.02.8000 0999263v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
Considerando o Despacho 0999263, emitido pelo Sr.

Assessor Jurídico desta Diretoria-Geral, faço encaminhar o feito à
Assessoria de Gestão Estratégica, com a solicitação de manifestação
acerca das dificuldades enfrentadas no elaboração do Relatório de
Gestão (realização do trabalho), assim como se, no entender da
Unidade, é imprescíndivel ao bom andamento da execução do
contrato a manutenção da exigência de habilitação técnica (item 3 do
Termo de Referência). 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 12/01/2022, às 18:59, 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
0999432 e o código CRC C4DD7566.

0007707-80.2021.6.02.8000 0999432v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Sem ater a questões técnicas e jurídicas a respeito

da presente contratação, cujos temas refogem às atribuições
desta AGE, impõe-se ressaltar que, de fato, é essencial que a
empresa vencedora do certame pretendido demonstre possuir
qualificação bastante para a execução do referido serviço,
haja vista que o Relatório de Gestão, desde o ano de 2019,
não constitui simplesmente uma consolidação das atividades
executadas pelo Gestor, e sim, uma das peças essenciais da
prestação de contas, a cuja apresentação os gestores estão
obrigados, cônsono  artigo 70, parágrafo único, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Não se pode olvidar que, conforme teor da Decisão
Normativa de nº 187/2020, que regulamenta a apresentação
das prestações de contas, está mantida para o Relatório de
Gestão do exercício de 2021 as diretrizes da Estrutura
Internacional para Relato Integrado. Ou seja, o Relatório de
Gestão deve ser elaborado conforme Estrutura Internacional
para Relato Integrado do IIRC (International Integrated
Reporting Council), uma organização global sem fins
lucrativos formada reguladores, investidores, empresas,
definidores de padrões, profissionais do setor contábil e
ONGs, que compartilham a visão de que comunicar a geração
de valor é o próximo passo evolutivo para os relatórios
corporativos.

Afora a importância de se cumprir os requisitos e
os princípios estabelecidos para o relatório de gestão na
forma de relato integrado, garantindo-se a representação
gráfica inovadora que se pretende, a prestação de contas
obedece a prazos fixos, necessitando que haja bastante
diligência pela parte responsável pela editoração, para
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assegurar o cumprimento dos prazos, sob pena de as contas
do gestor serem tidas como não prestadas, acarretando as
gravíssimas consequências advindas de tal omissão.

Somente referente ao exercício de 2020 houve a
prorrogação do prazo para entrega do relatório de gestão,
haja vista o início de nova formatação da prestação de contas,
bem como diante do momento pandêmico vivenciado. Não
fosse a prorrogação, certamente, não haveria tempo hábil
para realização das correções na editoração do relatório de
gestão do TRE/AL, uma vez que houve várias diligências para
conseguir tal desiderato. Como pontuado por esta AGE no
evento 0874062 "não se pode olvidar que as inconsistências
no RG fizeram com que esta AGE mantivesse contato com a
empresa contratada mais de uma dezena de vezes postulando
correções".

Com efeito, no exercício anterior, no dia 29 de
março de 2021, esta AGE sugeriu a aprovação do Relatório de
Gestão pelo Presidente, ainda pendente de algumas
retificações (0872646), haja vista que o trabalho apresentado
pela empresa contratada foi objeto de devolução incontáveis
vezes para correções, ocorrendo até mesmo erros evidentes
de ausência de formatação de textos e páginas que foram
apontados por esta AGE e por outra unidades. A título de
exemplo, ressalte-se que a COFIN apontou 49 erros somente
nas informações que lhes diziam respeito, sendo erros de
grafia e formatação (0871518).

Nesse sentido, avulta em importância a necessidade
de se garantir que a empresa contratada tenha a expertise
necessária em trabalhos de igual envergadura, sendo de bom
alvitre que tenha experiência em editoração de relatório de
gestão no formato de relato integrado, bem como que seja
diligente o bastante para garantir que o gestor não terá
prejuízos decorrentes do descumprimento da forma do
documento, bem como dos prazos estabelecidos para a
entrega.

Não por outra razão, no âmbito do processo
SEI 0004965-19.2020.6.02.8000 consta decisão do
Desembargador Presidente, exarada em 26 de abril de 2021,
no sentido de que a editoração do próximo relatório de
gestão, bem como de outros documentos que sejam
confeccionados por este Tribunal, seja objeto de atribuição da
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Coordenadoria de Jurisprudência e Editoração, vinculada à
Secretaria Judiciária (0879103). Inobstante tal decisão, após a
Secretaria Judiciária manifestar discordância, o processo foi
encaminhado à COPES em 01 de junho de 2021,
permanecendo na referida unidade até o presente momento.

Ante o exposto, volvo os autos à conclusão:
1. dando ciência acerca dos fatos que motivaram a

irresignação desta AGE com a baixa qualidade dos serviços
prestados pela empresa contratada para editoração do
relatório de gestão do exercício de 2020, bem como da
consequente necessidade de se adotar mecanismos para que
tal fato não se repita com a contratação em curso;

2. com a sugestão de que nos autos do processo
SEI nº 0004965-19.2020.6.02.8000, a COPES seja instada a
devolver os autos, devidamente instruído, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

Submeto à deliberação de Vossa Senhoria para
continuidade da contratação.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/01/2022, 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
0999780 e o código CRC F3A30706.

0007707-80.2021.6.02.8000 0999780v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2022.
 
Retorna-se o presente procedimento a esta Unidade

Diretiva com minudente manifestação do Sr. Assessor de
Gestão Estratégica, por conduto do Despacho
AGE 0999780, acerca das dificuldades enfrentadas
na pretérita elaboração do Relatório de Gestão (realização do
trabalho), bem como da imprescindibilidade de manutenção da
exigência de habilitação técnica (item 3 do Termo de
Referência), visando o bom andamento da execução do
contrato objeto dos autos.

 
Nos termos assinalados pela AGE, "avulta em

importância a necessidade de se garantir que a empresa
contratada tenha a expertise necessária em trabalhos de igual
envergadura, sendo de bom alvitre que tenha experiência em
editoração de relatório de gestão no formato de relato
integrado, bem como que seja diligente o bastante para
garantir que o gestor não terá prejuízos decorrentes do
descumprimento da forma do documento, bem como dos
prazos estabelecidos para a entrega."

 
Assim, esta Diretoria-Geral registra o entendimento

de que resta por demais demonstrada a real necessidade de
manutenção da exigência editalícia referente ao item de
habilitação técnica da futura contratada.

 
De todo o exposto, direcionem-se os autos

eletrônicos à AJ-DG para conhecimento e eventual
pronunciamento quanto à satisfação da condição
de legalidade da exigência de requisitos técnicos pretendida.
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Outrossim, quanto à sugestão exarada pela AGE
(item 2), determino que o Gabinete extraia cópia do
supracitado Despacho (0999780) e faça a sua respectiva
juntada ao Processo SEI nº 0004965-19.2020.6.02.8000,
devolvendo, a seguir, à Secretaria de Gestão de Pessoas para
que se promova o devido tratamento ao feito.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 13/01/2022, às 21:41, 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
1000061 e o código CRC 636B0BF6.

0007707-80.2021.6.02.8000 1000061v1
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CERTIDÃO

 
Certifico, para os devidos fins, que extraí cópia do

Despacho AGE 0999780 e colacionei ao Processo SEI nº 0004965-
19.2020.6.02.8000, direcionando, conforme determinação superior, à
SGP para as devidas providências de sua alçada. O referido é
verdade. Dou fé.

 

Documento assinado eletronicamente por NILDSON MENDES SAMPAIO, Técnico
Judiciário, em 14/01/2022, às 11:53, 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
1000429 e o código CRC 1806C3EB.

0007707-80.2021.6.02.8000 1000429v2
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
Atesto, como requerido no Despacho

GDG 1000061, ciência acerca do entendimento da
essencialidade da exigência de qualificação técnica para a
contratação objeto dos presentes autos, medida esta
assentada conforme recomendado em outros apartes técnicos
desta AJ/DG, no bojo do presente processo.

 
Retornem-se os autos à Diretoria-Geral, para

continuidade do feito, qualseja, a submissão dos mesmos à
Presidência deste Regional.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/01/2022, às 12:07, 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
1000777 e o código CRC 5669E5A3.

0007707-80.2021.6.02.8000 1000777v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
 
Senhor Presidente, 
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos e especialmente os pronunciamentos exarados
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral nos Pareceres AJ-DG
nº 5/2022 (0998000 e 1000777), aprovando a Minuta de Edital
(0997225), submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão deste Tribunal, tudo de acordo com a requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/01/2022, às 13:34, 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
1001174 e o código CRC 2C301E2F.
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PROCESSO : 0007707-80.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Autorização Abertura Fase Externa

 

Decisão nº 109 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 1001174 trazendo a
conclusão dos atos preliminares essenciais à deflagração do
procedimento licitatório pretendido nestes autos e especialmente
os pronunciamentos exarados pela Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral nos Pareceres AJ-DG nº
5/2022 (0998000 e 1000777), aprovando a Minuta de Edital
de licitação inserta no evento SEI 0997225.

ACOLHO a sugestão do Senhor Diretor Geral
e AUTORIZO a abertura da fase externa do certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Tribunal, tudo de acordo com a requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/01/2022, às 09:52, 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
1001477 e o código CRC 3E5869CC.
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2022, às 14:24, 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
1001995 e o código CRC F278045C.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0055//22002222  
  
PROCESSO Nº 0007707-80.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 03 de fevereiro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de 
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de 
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância 
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos 
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados. 
 
2.2. Serviços de editoração/diagramação: 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 16/02/2022; 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: 17/02/2022 até o dia 
02/03/2022; 
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c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 03/03/2022 (o processo de avaliação é 
realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão inicial); 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 10/03/2022. 

2.3. Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br. 

2.4. Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por 
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 
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disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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4.2.                 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

5.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 1.656,00 (um mil e 
seiscentos e cinquenta e seis reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
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da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência 
dos Modelos e Condições (Anexo III). 

 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 
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e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.10.3. Qualificação técnica: 

Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante deverá 
apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade 
técnica, fornecido(s/as) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
para a qual o licitante tenha prestado ou esteja prestando serviço pertinente e 
compatível com o objeto da presente licitação, comprovando a execução 
satisfatória dos serviços de criação de projeto gráfico, edição, diagramação e 
editoração eletrônica de produto, devendo constar:  

a)    a identificação do signatário (nome, cargo, telefone, e-mail); 

b) o fornecimento, qualidade do serviço, do atendimento, 
cumprimento de prazos e demais condições de fornecimento; e  

c)    período da execução da atividade. 

10.10.3.1. O atestado ou a declaração deverá ser fornecido(a) em papel 
timbrado do cliente.  

10.10.3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda comprovar que 
possui em seu quadro societário ou de empregados ou de que possuirá 
durante a vigência do contrato, caso seja vencedor, no mínimo 01 (um) 
profissional com experiência anterior em diagramação de produto 
semelhante ao objeto que será licitado, comprovada por meio de 
publicação na qual o nome do profissional conste do expediente da 
publicação. 

10.10.3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional acima com o 
licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos:  
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I. no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, 
contendo as folhas que demonstrem o número de registro, qualificação 
civil ou contrato de trabalho;  

II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa 
devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, 
do domicílio ou da sede do licitante;  

III. no caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços;  

IV. Declaração de contratação futura com anuência do profissional;  

V. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  
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a) 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;  
 
b) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a 
multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
 
c) Multa de 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por 
período superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso 
injustificado; 
 
d) Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 

 

18.3.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação.  

18.4. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
18.5.   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. 
 
18.6.   Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução 
dos serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.7.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.8.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
18.9.        Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
18.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
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fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

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

 
18.11.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
18.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente 
atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 
documento. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

 

 

 

 

 

Edital do PE nº 05/2022 (1002126)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 155



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

23 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas 
neste edital; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

g) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se 

for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições e prazos estipulados; 

 

b) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

 

c) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

d) 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; 

 

e) Comprometer-se a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, 

empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou 

indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, 

que precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a 

mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações 

oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas; 

 

e.1) Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 

CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a 
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publicação pela CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos 

objetos do Contrato só será divulgada com expressa autorização da 

CONTRATANTE.  

 

f) Destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material que contenha 

informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação 

de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 

pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo 

das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.   

 

23- DO RECEBIMENTO 
 

23.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma 
definitiva, até o dia 10/03/2022, no endereço eletrônico da Assessoria de Gestão 
Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.  
 
23.2. 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, no todo ou em parte. 

 
24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

24.1.  Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, 
no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art. 4º do Decreto nº 
7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de recursos naturais 
como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apresentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.  

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE 
SETEMBRO DE 2020);  
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 19 de janeiro de 2022. 
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Andréa de Albuquerque César 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
em substituição
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                    ANEXO I 
 

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. JUSTIFICATIVA 

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma peça que os órgãos 
públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União (TCU) para prestar contas 
de suas atividades. 

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe 
ajustes na estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura 
toma como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla em 
inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o 
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da 
prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados. 

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca das prestações de 
contas anuais da Administração Pública Federal referentes aos exercícios de 2020 e 
seguintes, na linha adotada para a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma 
como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado (art. 
8º). 

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um 
documento conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações 
que afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve 
se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita ao 
cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade 
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de 
ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e explicar 
questões complexas.  

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em 
seus quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta, 
tem-se por necessária a contratação de empresa especializada para editoração e 
diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2021, a ser publicado na forma 
disciplinada pelo Tribunal de Contas da União, em cumprimento ao dever de prestar 
contas previsto na Constituição Federal. 

  

2. OBJETO 

2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de 
serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em 
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.   

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2021 

· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, 
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos 
e capa (combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão 
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do TRE-AL relativo ao exercício 2021. Os serviços deverão ser executados com base nas 
orientções do Tribunal de Contas da União disponíveis no link 
"https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/relato-
integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 
de setembro de 2020, que integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da 
capa, a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para 
efeito de aprovação. 

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo 
Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em 
Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo 
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do 
LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão 
fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft 
Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada observando os 
referenciais acima indicados. 

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais 
(editáveis) em formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive 
capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de 
computadores. 

2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado em arquivo 
único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório de Gestão 2021, 
adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, 
gráficos e figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no 
link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. 

  

3. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

3.1. Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante deverá apresentar 
1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecido(s/as) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, para a qual o licitante 
tenha prestado ou esteja prestando serviço pertinente e compatível com o objeto 
da presente licitação, comprovando a execução satisfatória dos serviços de criação 
de projeto gráfico, edição, diagramação e editoração eletrônica de produto, devendo 
constar: a) a identificação do signatário (nome, cargo, telefone, e-mail), b) o fornecimento, 
qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições de 
fornecimento; e  c) período da execução da atividade. 

3.1.1. O atestado ou a declaração deverá ser fornecido(a) em papel 
timbrado do cliente.  

3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda comprovar que possui 
em seu quadro societário ou de empregados ou de que possuirá durante a vigência do 
contrato, caso seja vencedor, no mínimo 01 (um) profissional com experiência anterior em 
diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado, comprovada por meio de 
publicação na qual o nome do profissional conste do expediente da publicação. 

3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional acima com o 
licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I. 
no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o 
número de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho; II. no caso de vínculo 
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societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de 
Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante; III. no caso de profissional 
autônomo: contrato de prestação de serviços; IV. Declaração de contratação futura com 
anuência do profissional; V. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo 
profissional. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA 

4.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos 
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados. 

4.2 Serviços de editoração/diagramação: 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: 
16/02/2022. 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: 17/02/2022 
até o dia 02/03/2022 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 03/03/2022 (o processo 
de avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão 
inicial) 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 
10/03/2022. 

4.4 Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br. 

4.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por 
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora. 

  

5. PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente 
atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 
documento. 

5.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

5.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

5.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

5.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

5.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
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Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

6. ESTIMATIVA DE PREÇO   

O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP  

6.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 
2 e as referências observadas no Relatório de Gestão de 2019, disponível 
em: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes 
características: 

a) Impresso colorido 

b) Orientação: paisagem 

c) Número de páginas: 98 

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm) 

e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros, 35 gráficos, 30 figuras e 8 
fotos. 

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, 
podendo variar na faixa de 10% para mais ou para menos.  

6.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser 
apresentado no seguinte formato: 

PRODUTO 
V

ALOR 

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2020 

  

  

7. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão 
realizados pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 5.1 

7.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado 
neste documento. 
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7.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o 
material fornecido pelo TRE-AL salvo autorização expressa nesse sentido. 

  

8. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

8.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de 
vigência esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo do 
produto. 

  

9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

9.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para 
que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta 
ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, 
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula 
sejam efetivamente observadas. 

9.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será 
divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 

9.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da 
obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação. 

  

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS     

10.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

10.2 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 

10.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

a) 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; 

b) Multa de mora de 1%  por dia e por ocorrência, sobre o valor do 
contrato, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa 
constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior 
ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 

10.4 As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1 Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá 
observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto 
nº 7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de recursos naturais 
como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apresentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 
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         ANEXO I-A 
 

 (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020) 

 

   ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES QUE PODEM 
CONSTAR NO RELATÓRIO DE GESTÃO 

  

1. Elementos pré-textuais 

Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a necessidade, a 
localizar as informações contidas no relatório, a exemplo de sumário. 

  

2. Mensagem do dirigente máximo 

Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos principais resultados 
alcançados, incluindo aqueles que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos 
planos da organização, considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem 
como as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem detalhados no 
corpo do relatório. 

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento de sua 
responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade, precisão e completude) do 
relatório de gestão. 

  

3. Visão geral organizacional e ambiente externo 

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 

1) “O que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que 
atua?”; 

2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e 

3) “Como a organização determina os temas a serem incluídos no relatório 
de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?” 

Apresentação das informações que identificam a UPC (missão e visão), a 
estrutura organizacional e de governança, o ambiente externo em que atua e o modelo de 
negócios, abordando: 

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e visão; 

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua atuação, com 
links de acesso respectivos; 

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as estruturas de 
governança (conselhos ou comitês de governança, entre outros); 

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades, produtos, 
impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de cadeia de valor, visando 
proporcionar compreensão abrangente da visão geral organizacional. 

Edital do PE nº 05/2022 (1002126)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 166



   

   PODER JUDICIÁRIO 

   TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

34 

 

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de governo/ações 
orçamentárias, bem como de programas do Plano Plurianual, de outros planos nacionais, 
setoriais e transversais de governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e 
metas. 

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de que forma são 
integrados no valor gerado pela unidade; 

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e 
serviços produzidos pela organização; 

h) capital social e participação em outras sociedades, se aplicável. 

  

4. Riscos, oportunidades e perspectivas 

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 

1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam a 
capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e longo prazo e como a 
organização lida com esses riscos?”; e 

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização provavelmente 
enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as potenciais implicações para seu 
modelo de negócio e desempenho futuro?” 

Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos 
objetivos estratégicos e dos controles implementados para mitigação desses riscos, 
abordando necessariamente: 

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar 
a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e como a UPC lida com essas questões; 

b) quais são as principais oportunidades identificadas que podem 
aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as respectivas ações para 
aproveitá-las; 

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser 
internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas; 

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade 
ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, 
inclusive, as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da 
oportunidade. 

  

5. Governança, estratégia e desempenho 

Fundamentalmente, deve responder as perguntas: 

1) “Para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá?”; e 

2) “Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade 
de gerar valor em curto, médio e longo prazo?” e 3) “Quais os principais resultados 
alcançados pela organização?” 

Apresentação das informações sobre: 

a) descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos 
objetivos estratégicos, abordando o relacionamento com a sociedade e as partes 

Edital do PE nº 05/2022 (1002126)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 167



   

   PODER JUDICIÁRIO 

   TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

35 

 

interessadas da organização, bem como a consideração de suas necessidades e 
expectativas na definição da estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão; 

b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com 
as metas pactuadas para o período e seu desdobramento anual, bem como sua vinculação 
ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de 
governança superior, indicando os resultados já alcançados, comparando-os com as metas 
e os objetivos pactuados; 

c) planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos 
anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas necessários ao seu alcance, dos 
prazos, dos responsáveis, das metas para o período a que se refere o relatório de gestão, 
e os resultados alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados; 

d) apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação 
e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais programas, projetos e iniciativas, 
abrangendo ainda, conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações vinculadas 
e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs, conforme a materialidade da 
contribuição dos segmentos na composição do valor gerado pela UPC; 

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão 
levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 
2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas); 

f) principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela 
UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na 
aplicação dos recursos públicos. 

  

6. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 

Fundamentalmente, deve responder à pergunta: 

“Quais as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, 
inclusive de custos, dão suporte às informações de desempenho da organização no 
período?” 

As informações desta seção visam dar suporte ou detalhar informações 
mais agregadas do relatório de gestão, sobretudo as referenciadas nos elementos de 
conteúdo anteriores. 

Estas informações podem ser proporcionadas mediante links, nesta ou nas 
seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para as demonstrações contábeis ou 
referências para suas notas explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou 
painéis de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, ou ser apresentadas 
nesta seção, envolvendo, por exemplo: 

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e 
patrimonial da gestão no exercício por meio de demonstrações resumidas de valores 
relevantes extraídos das demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo, 
por exemplo: 

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das principais contas e/ou 
grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de 
referência e em comparação com o último exercício; 

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar 
informações sobre o patrimônio global e os resultados das operações de crédito realizadas 
à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos; 
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c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e 
ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da UPC no exercício; 

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle 
público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos; 

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, 
demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua 
íntegra; 

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as 
demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua composição mais de uma 
entidade contábil, considerando que: 

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi devem considerar 
os valores contábeis consolidados nesse órgão; 

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi devem 
apresentar informações referentes aos principais dados desses órgãos de forma 
individualizada e, ainda, devem apresentar informações com base na integração dos 
principais saldos para efeito de associação com o resultado geral da UPC; 

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar procedimento semelhante, 
considerando que, caso haja em sua composição unidades com estrutura contábil 
independente, devem apresentar informações contábeis resumidas referentes aos 
principais saldos das contas dessas unidades de forma individualizada, e, ainda, devem 
apresentar informações com base na integração dos principais saldos para efeito de 
associação com o resultado geral da UPC; 

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos serviços sociais 
autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e 
patrimonia l da gestão no exercício, deverá haver a apresentação da declaração do 
contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos contábeis e das notas 
explicativas. 

  

7. Anexos, apêndices e links 

Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração da UPC ou de 
terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem ser fornecidos mediante links, 
nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, 
páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC. 

  

  

Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração. 

 

 
                JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA 
                  Secretário de Administração 
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         ANEXO II 

                                                                        PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

 Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
 Dados do Representante da Empresa: 

Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
 Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
 Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 3 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

 

PROCESSO Nº 0007707-80.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 03 de fevereiro de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                 Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que
faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147,
de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho
de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de
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editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA

 

2.1.                              O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos
previstos para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser
antecipados.

 

2.2.                        Serviços de editoração/diagramação:

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 16/02/2022;

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: 17/02/2022 até o dia
02/03/2022;

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 03/03/2022 (o processo de avaliação
é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão inicial);

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 10/03/2022.

2.3.                              Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-
al.jus.br.

2.4.                              Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter
para comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda
comunicação por correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e
recebedora.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresa e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
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empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

4.2.                 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

5.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

5.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
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responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

6.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

6.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
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melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.9.                     Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes no Anexo I e I-A.

7.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

7. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

7.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

7.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

8.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado.

 

8.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

8.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

8.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

8.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
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máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

8. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

8. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa
e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

8.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

8.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

8.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

8.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

10. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

9.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 1.656,00 (um mil e
seiscentos e cinquenta e seis reais), que de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

9.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
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(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

9.8.                        Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando
solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a
Declaração de Ciência dos Modelos e Condições (Anexo III).

 

9.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

9.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11. SICAF;
12. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.                   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
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inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

13. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.3.                  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.                   No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

10. .                   Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.                   Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7.                   Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

10.                   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.                   Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.                Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
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a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
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2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.10.3. Qualificação técnica:

Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante deverá apresentar 1 (um) ou mais
atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecido(s/as) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, para a qual o licitante tenha prestado ou esteja
prestando serviço pertinente e compatível com o objeto da presente licitação,
comprovando a execução satisfatória dos serviços de criação de projeto gráfico,
edição, diagramação e editoração eletrônica de produto, devendo constar:

a)    a identificação do signatário (nome, cargo, telefone, e-mail);
b) o fornecimento, qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e
demais condições de fornecimento; e 

c)    período da execução da atividade.

10.10.3.1. O atestado ou a declaração deverá ser fornecido(a) em papel timbrado do
cliente. 

10.10.3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda comprovar que possui em
seu quadro societário ou de empregados ou de que possuirá durante a vigência do
contrato, caso seja vencedor, no mínimo 01 (um) profissional com experiência anterior
em diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado, comprovada por
meio de publicação na qual o nome do profissional conste do expediente da publicação.

10.10.3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional acima com o
licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

I. no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstrem o número de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho;

II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante;

III. no caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços;

IV. Declaração de contratação futura com anuência do profissional;

V. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional.
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10.                Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b.  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter o preço unitário e total do item ofertado.
k.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.

 

12.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
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que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

12.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

12.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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14.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

15.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

15.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

15. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

15.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

15.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

15.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

15.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

15.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

 

16.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
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16.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 16.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

17.1.                      A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

17.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1.                            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 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

 

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

 

a) Advertência,

 

b) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada a
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na alínea “d”
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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c) Multa de 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

 

d) Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.

 

18.3.               As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

18.4.          As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

18.5.               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.

 

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

 

18.7.            A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

18.8.              Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

18.9.        Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

18.10.           O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
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ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

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

 

18.11.           Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

18.12.           O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

 18.13.      O período de atraso será contado em dias corridos.

 

18.14.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

18.14.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

18.15.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

18.16.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

19- DO PAGAMENTO
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19.1.                      O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal,
devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do
Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e
versão final do documento.

 

19.2.                            Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

19.3.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

19.4.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

19.5.                           Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

19.6.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

20.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

 

 

 

 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas neste
edital;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

e) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do objeto;

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especialmente
designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro próprio todas
as ocorrências;

g) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se for o caso,
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as penalidades previstas em lei.

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.                            São obrigações da contratada:

 

a. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as
condições e prazos estipulados;

 

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

 

c) durantevigênciadocontrato,emcompatibilidadecomocompromisso assumido, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 

d) 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 doTRE-AL;

 

e) Comprometer-se

 

e.1) Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATANTE, o
compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela CONTRATANTE,
toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será divulgada com
expressa autorização da CONTRATANTE.

 

f) Destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material que contenha informações
confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade
estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos
sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis
decorrentes de sua violação.  

 

23- DO RECEBIMENTO
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23.1.                            Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma
definitiva, até o dia 10/03/2022, no endereço eletrônico da Assessoria de Gestão
Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

 

23.2.                            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, no todo ou em parte.

 

24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

24.1.                   Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá
observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art. 4º do
Decreto nº 7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de
recursos naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a
apresentação de declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior
eficiência no uso da energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do
referido Decreto.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

25.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

25.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
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prazos em dias de expediente na Administração.

25.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

25.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

25.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A – (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE SETEMBRO DE
2020);

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

 

25.15.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 19 de janeiro de 2022.
 
 

Andréa de Albuquerque César
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Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição

 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 1002126.

 
Em 19 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 19/01/2022, às 16:25, 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
1002129 e o código CRC 44FEDAD3.

0007707-80.2021.6.02.8000 1002129v2
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Nº 15, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 9/2022

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: Vencedora: CNPJ:
08.804.362/0001-47 - FachineliComunicação Ltda.

DANIELLE XIMENES LIMA MOREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 20/01/2022) 050001-00001-2021NE000107

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2022

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: Vencedora: CNPJ:
03.462.349/0001-33 - CopiadoraUniversitária Ltda.

RAHCHEL BREMGARTNER ALENCAR
Pregoeira

(SIDEC - 20/01/2022) 050001-00001-2022NE000107

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 77/2021

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: CNPJ:
10.981.905/0001-43 - Saúde Suplementar Soluções em Gestão de Consultoria e
Treinamento Ltda.

RAHCHEL BREMGARTNER ALENCAR
Pregoeira

(SIDEC - 20/01/2022) 050001-00001-2022NE000107

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 11/2022

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do PE-011/2022, cujo
objeto, prestação de serviços de emissão de certificados digitais, foi adjudicado à empresa
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A pelo valor total de R$ 52.677,60.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 20/01/2022) 080001-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 80001

Nº Processo: 6001658/2021-00. Objeto: Registro de preços para futuro
fornecimento de coquetel volante e coffee break.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
21/01/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Quadra 08,
Conjunto A, Bloco A, Sala A3.41, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/80001-5-00017-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 21/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/02/2022
às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/01/2022) 80001-00001-2022NE000001
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 6000390/2021-00. Jarda Comercial de Alimentos EIRELI. CNPJ
04.119.118/0001-94. Fornecimento de gêneros alimentícios no decorrer do exercício de
2022. Contrato PE-005/2022. Lei nº 10.520/2002 e Decreto n° 10.024/2019. Valor total: R$
169.499,36. Vigência: da data da assinatura até o término do exercício financeiro. As
despesas oriundas deste contrato correrão à conta de recursos orçamentários consignados
ao contratante, conforme notas de empenho a serem expedidas oportunamente.
Assinatura: 20/1/2022. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo , Secretário de
Administração. Pela Contratada: Douglas Bernardi Rodrigues Borges, Procurador.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da empresa INSTITUTO
BRASILIENSE DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 14.286.444/0001-40, para a prestação de serviços
de assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 01/2020.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: José Railton Silva
Rêgo, Diretor-Geral da Secretaria Substituto, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da CLÍNICA DE
HEMODINÂMICA DO LAGO, CNPJ 03.235.448/0001-82, para a prestação de serviços de
assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 01/2020.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: José Railton Silva
Rêgo, Diretor-Geral da Secretaria Substituto, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 6000473/2021-00. Reposit Tecnologia Ltda. CNPJ 11.520.070/0001-97. 1º
termo aditivo ao contrato PE-004/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico ao
banco de dados PostgreSQL. Prorrogação por 12 meses, a contar de 17/2/2022 até
16/2/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. As despesas oriundas
deste contrato correrão à conta de recursos orçamentários consignados ao contratante,
conforme notas de empenho a serem expedidas oportunamente. Assinatura: 19/1/2022.
Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada:
Fábio Afonso de Oliveira, Representante Legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DO FORO DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

ESPÉCIE: Processo no 000037/22-11.0011. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento
de água e saneamento básico para o Edifício-Sede das Auditorias da 11ª CJM, no exercício
de 2022. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em
18/01/2022. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA. Diretora do Foro. Ratificação em
19/01/2022. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS Ministro Presidente do Superior Tribunal
Militar. Valor Global: R$ 113.520,00. CNPJ CONTRATADA: 00.497.552/0027-96 AUDITORIAS
DA JUSTICA MILITAR.

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA
Diretora do Foro.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 90027

Nº Processo: 0015342-10.2021.4. Objeto: Fornecimento e instalação de
nobreaks, com garantia e assistência técnica de 60 (sessenta) meses, para atender ao CPD
do Edifício Sede II do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 21/01/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/90027-
5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir de 21/01/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/02/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

JOEL JUNIOR SOUSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/01/2022) 90027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO Nº 4/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
19/01/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/02/2022, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica
especializada no fornecimento de banner em lona e prestação de serviço de divulgação por
meio de outdoor e busdoor, conforme condições e especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I deste Edital), que integra este ato convocatório., que integra este ato
convocatório.

DANILO MONTEIRO DE BARROS
Sclc

(SIDEC - 20/01/2022) 070002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0007020-06.2021.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da Empresa
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inscrita no CNPJ sob o nº
12.272.084/0001-00, para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2022,
para continuidade da prestação dos serviços nos imóveis sob responsabilidade da Justiça
Eleitoral no Estado de Alagoas; Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93;
Valor da contratação: R$ 1.079.983,00; Autorizado em 19/01/2022, pelo Des. Otávio Leão
Praxedes, Presidente do TRE/AL.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007707-80.2021. Objeto: Contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/01/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00005-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 21/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/02/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 19/01/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0003035-02.2021. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços terceirizados de 3 (três) postos de trabalho com
dedicação exclusiva de arquivista, técnico em edificações e engenheiro eletricista para
a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
21/01/2022 das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, 1502, Central -
Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00001-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 21/01/2022 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/02/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 20/01/2022) 70029-00001-2021NE000068
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/01/2022, às 09:21, 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
1004156 e o código CRC E95BC22E.

0007707-80.2021.6.02.8000 1004156v1
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PROPOSTA COMERCIAL  
À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TRE-AL 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 

Razão Social: 2ks Agência Digital Publicidade Ltda 
CNPJ: 27.441.006.0001/50 
Inscrição Estadual: Isento Inscrição Municipal: 4745574 
Endereço: Rua 1137, Quadra242Lote 19 Número 306 Setor Marista 
Cidade: Goiânia Estado: Goiás CEP: 74.180-160 
Responsável para contato: Samuel Morais Santos 
Telefone: (62) 99339-0158 E-mail: ksconsultoria.digital@gmail.com 
Representante Legal que assinará o contrato: Samuel Morais Santos 
RG: 6123148 CPF: 037.398.501-08  
 

  

  Prezados Senhores,  

Apresentamos a V. Sª nossa Proposta de Preços para a Prestação de Serviços em atividades específicas de 
editoração e diagramação necessários para atender necessidades do Tribunal Eleitoral de Alagoas, de 
conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital e seus Anexos.  
  

Item  Descrição  Preço 
Unitário  

Valor Total  
  

01  

O presente Pregão tem por objeto a contratação de 
serviços de editoração/diagramação para publicação 
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal 
de Contas da União, em observância ao disposto no 
art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e 
seus anexos.   

 
   
   
   

  1.100,00  
   

  
  
  

1.100,00  

 Valor Global da Proposta: Mil e Cem Reais           R$ 1.100,00   
  
1. O prazo de validade da presente proposta é de 120 (cento e vinte dias), contados a partir da data do seu envio 

ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
  
2. Declara que CONSIDEROU, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS, todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente sobre o preço a ser ofertado.  

  

Proposta EMPRESA 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA (1008463)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 207



 
3. Declara que os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto.  

  
4. Declara que todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a contratada.  
  
5. Declara que está ciente com todas as condições e normas previstas neste edital e seus anexos.  

 

27 de Janeiro de 2022 
  

  
Atenciosamente,  
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ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE
LTDA prestadora de serviços, em negrito, inscrita no CNPJ sob o no 27.441.006/0001-50,
estabelecida na Rua João Primo Marques, n0 426, bairro Parque dos Buritis, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, prestou serviços por um período de 12(doze) meses à Empresa
ALICE STUKER DE ALMEIDA CONSULTORIO EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n°.
27.750.268/0001-05 avante designada Nossa OdontoMed, localizada na Rua Rua Veigua
Marques 325, Bairro: Santo Inacio - Esteio RS representada por Patrezi Antonio Miotto
Barbosa. Registramos que a empresa prestou serviços de gestão de redes sociais realizado
mensalmente no valor de R$380,00 por mês.
Informamos ainda que as prestações dos serviços/entregas dos materiais acima referidos
cumpriram com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e
comercialmente, até a presente data.

Esteio, 01 de março de 2021.

___________________________________
assinatura do representante

Patrezi B
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Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 17 Mar 2021 às 14:37:53
Identificação: #6eeb1bac4810ce695b8b448670fcb6b544c06c566031867bf

Página de assinaturas

Patrezi B
Patrezi Barbosa
017.765.400-77

Signatário

HISTÓRICO

17 Mar 2021

13:13:08

Kellen Lorrainy Da Silva Lopes criou este documento. (Empresa: 2ks Agência Digital, E-mail:

administrativo@2ksagenciadigital.com.br, CPF: 024.172.491-03)                                       

17 Mar 2021

14:33:23

Patrezi Antonio Miotto Barbosa (E-mail: nossa.odontomed@gmail.com, CPF: 017.765.400-77) visualizou

este documento por meio do IP 2804:14c:a984:8870:45d7:d3c2:6527:d057 localizado em Sapucaia do Sul -

Rio Grande do Sul - Brazil.

17 Mar 2021

14:37:53

Patrezi Antonio Miotto Barbosa (E-mail: nossa.odontomed@gmail.com, CPF: 017.765.400-77) assinou este

documento por meio do IP 2804:14c:a984:8870:45d7:d3c2:6527:d057 localizado em Sapucaia do Sul - Rio

Grande do Sul - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #73c0cc698feaeaed8f2ec125565d9d0b6bd291b20d8c33a69a3d33ba90339d9e

https://painel.autentique.com.br/documentos/6eeb1bac4810ce695b8b448670fcb6b544c06c566031867bf
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa  2KS AGÊNCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA prestadora de serviços, em negrito, inscrita no

CNPJ sob o no 27.441.006/0001-50, estabelecida na Rua Joao Primo Marques, n
o 426, bairro Parque dos Buritis, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, presta

serviços  desde  12/12/2018 à  Marques  Advocacia,  CNPJ  42.030.803/0001-39,

estabelecida na Av. Goiás, nº 606, Ed. Minas Bank, 17º andar, sala 1704 – Setor

Central  – Goiânia-GO, detém qualificação técnica para participar de qualquer

processo licitatório. 

Registramos que a empresa prestou serviços de criação e  gerenciamento de
anúncios  no  Google  Ads  com  criação  de  2  anúncios  e  envio  de  relatórios

estatísticos de resultados semanais e mensais, com aprimoramento de palavras

chaves  no  anúncio  e  copywriting  para  conteúdo,  incluindo  estratégia  de

marketing  e  remarketing.  Também  foi  desenvolvido  Site  Institucional  com

apresentação de layout, criação do conteúdo do site e ativação, sendo incluído

configuração de hospedagem, certificado de segurança SSL, registro e ativação

de domínio e contas de e-mail comerciais. Informamos ainda que as prestações

dos  serviços/entrega  dos  materiais  acima  referidos  apresentaram  bom

desempenho operacional e estratégico, sendo que a empresa cumpriu fielmente

com  suas  obrigações,  nada  constando  que  a  desabone  técnica  e

comercialmente, até a presente data.

_________________________________________________

Assinatura

Anderson Marques Ribeiro – OAB/GO nº 48.240

https://marquesadvogadosassociados.adv.br/

Anderson R

Anexo ATESTADOS CAPACIDADE TÉCNICA (1008469)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 212



Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 22 out 2021 às 14:39:32
Identificação: #5c7836d3efcb306adea85da6b2a69ba156f58404e27a51b8d

Página de assinaturas

Anderson R
Samuel Santos Anderson Ribeiro
037.398.501-08 033.422.501-94

Signatário Signatário

HISTÓRICO

21 out 2021

17:34:22

Kellen Lorrainy Da Silva Lopes criou este documento. (Empresa: 2ks Agência Digital, CNPJ:

27.441.006/0001-50, E-mail: administrativo@2ksagenciadigital.com.br)                                  

21 out 2021

17:45:39

Samuel  Santos (E-mail: santos.moraiis1995@gmail.com, CPF: 037.398.501-08) visualizou este documento

por meio do IP 191.7.29.209 localizado em Inhumas - Goias - Brazil.                  

21 out 2021

17:45:43

Samuel  Santos (E-mail: santos.moraiis1995@gmail.com, CPF: 037.398.501-08) assinou este documento por

meio do IP 191.7.29.209 localizado em Inhumas - Goias - Brazil.                     

22 out 2021

14:26:29

Anderson Marques Ribeiro (E-mail: anderson.marquesadvocacia@gmail.com, CPF: 033.422.501-94)

visualizou este documento por meio do IP 177.158.31.37 localizado em Goiânia - Goias - Brazil.

22 out 2021

14:39:32

Anderson Marques Ribeiro (E-mail: anderson.marquesadvocacia@gmail.com, CPF: 033.422.501-94) assinou

este documento por meio do IP 177.158.31.37 localizado em Goiânia - Goias - Brazil.  

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #f2e7e87118dbef36aa0d8fb455e9eb8c023140dcb96877c2a30e300321c78573

https://valida.ae/5c7836d3efcb306adea85da6b2a69ba156f58404e27a51b8d
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26/04/2021 SEI/TRE-AL - 0883350 - Atestado de Capacidade Técnica

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0883350&codigo_crc=295530AD&hash_download… 1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 6/2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 
Em atenção ao requerimento formulado pela empresa 2KS AGENCIA DIGITAL

PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 27.441.006/0001-50 e tendo em vista as informações prestadas pela Comissão
instituída pela Portaria da Presidência de nº 403/2020 no Procedimento Sei 0009783-14.2020.6.02.8000,
gestora do contrato; e, ainda, o pronunciamento da Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, ATESTA-
SE que a empresa requerente prestou serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme edital e anexos do Pregão
Eletrônico TRE/AL nº 01/2021, tendo cumprido satisfatoriamente suas obrigações, conforme manifestação da
gestão contratual registrada nos autos acima citados.

Por fim, ATESTA-SE que não houve qualquer registro de aplicação de sanção administrativa
em desfavor da requerente, no que se refere à execução do contrato, consoante anotação da unidade
competente.

Outrossim, informamos que este documento foi assinado eletronicamente, com fundamento
no art. 1º, III, b, da Lei nº 11.419/2006. Para informações adicionais, contatar a Seção de instrução de
Contratações, por meio dos telefones (82) 2122-7711, (82) 2122-7712 ou pelo endereço eletrônico seic@tre-
al.jus.br.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção Substituta, em
26/04/2021, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0883350 e o código CRC
295530AD.

0002911-46.2021.6.02.8000 0883350v5
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ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL 
PUBLICIDADE LTDA prestadora de serviços, em negrito, inscrita no 

CNPJ sob o no 27.441.006/0001-50, estabelecida na Rua Joao Primo Marques, n0 426, 
bairro Parque dos Buritis, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, prestou serviços por 
um período de 6 (seis) meses à Associação Focus Consultoria, vinculada à Universidade 
Federal Fluminense de Rio das Ostras, doravante designada Focus Consultoria, inscrita 
no CNPJ sob o n°. 11.503.720/0001-96, e Inscrição Municipal n°. 6908. 
 

Registramos que a empresa prestou serviços de gestão de redes sociais realizado 
mensalmente no valor de R$380,00 por mês. 

 
Informamos ainda que as prestações dos serviços/entregas dos materiais acima 

referidos cumpriram com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e 
comercialmente, até a presente data. 

Rio das Ostras, 01 de março de 2021. 

 

 

 

 
_______________________________ 

Lucas Henrique S. de Amaral 

Diretor de Projetos da Focus Consultoria 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/167501305210966837988
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

 
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL 
PUBLICIDADE LTDA prestadora de serviços, em negrito, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.441.006/0001-50 , estabelecida na Rua João Primo 
Marques, nº 426, bairro Parque dos Buritis, na cidade de Goiânia, 
Estado de  Goiás, prestou serviços à Liga Acadêmica de Cirurgia de 
Paulo Afonso (LACIPA) da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco, Representada pela pessoa de Inara Suelane, estabelecida 
na Avenida José Hemetério de Carvalho, 675 Edifício Emília, Paulo 
Afonso, Estado da Bahia, e detém qualificação técnica para participar de 
qualquer processo licitatório de diagramação, ilustração, revisão e 
editoração. Registramos que a empresa prestou serviços de editoração de 
fotos e  capa/contracapa para um livro de até 180 páginas, contendo as 
ilustrações dentro de um prazo de 45 dias úteis no valor de R$1.600,00. 
Foi feito o serviço do projeto Liga  Acadêmica de Cirurgia de Paulo 
Afonso (LACIPA) 
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Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 
acima referidos apresentaram bom desempenho operacional e 
estratégico,  tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, 
nada  constando que a desabone técnica e comercialmente, até a 
presente data.  

Goiânia, 28 de Janeiro de 2021.  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Grupo de Estudos em Educação Física e Esportes – GEEFE, com sede na Universidade 

Federal do Pampa, inscrita no CNPJ sob o nº 9.341.233/0001-22, BR 472 - Km 585, RS, 

97501-970,  Uruguaiana,  RS,  Brasil,  atesta,  para os  devidos  fins,  que  a  empresa  2KS 

Agência  Digital  Publicidade  Ltda.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  27.441.006/0001-50, 

prestou serviços, por um período de 30 dias, de criação de logo de evento esportivo, mini 

manual da marca, contendo, no mínimo: Processo criativo; Estrutura e conceito; Cores, 

Tipografias, Elementos e padrões visuais, Aplicações em Camiseta, Boné e Garrafa de 

água e quaisquer outros materiais que se fizeram necessários, de acordo com o Termo de 

Referência UNIPAMPA nº 98/2021. Registra-se ainda que a referida empresa cumpriu 

com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Uruguaiana, 22 de dezembro de 2021.

___________________________________________

Prof.ª Dr.ª Fernanda Stein

Docente do Curso de Educação Física da Unipampa
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa  2KS AGÊNCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA prestadora de serviços, em negrito, inscrita no
CNPJ sob o no 27.441.006/0001-50, estabelecida na Rua Joao Primo Marques, n
o 426, bairro Parque dos Buritis, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, presta
serviços desde 03/11/2018 à  Clínica Veterinária k9, CNPJ 10.733.696/0001-19,
estabelecida na R. Áurea Crispim, 319 - Vila Santa Maria de Nazareth, Anápolis -
GO, 75113-320, detém qualificação técnica para participar de qualquer processo
licitatório. 
Registramos que a empresa prestou serviços de criação e  gerenciamento de
anúncios  no  Google  Ads  com  criação  de  2  anúncios  e  envio  de  relatórios
estatísticos de resultados semanais e mensais, com aprimoramento de palavras
chaves  no  anúncio  e  copywriting  para  conteúdo,  incluindo  estratégia  de
marketing  e  remarketing.  Também  foi  desenvolvido  Site  Institucional  com
apresentação de layout, criação do conteúdo do site e ativação, sendo incluído
configuração de hospedagem, certificado de segurança SSL, registro e ativação
de domínio e contas de e-mail comerciais. A Empresa também em determinados
momentos realizou a criação de peças gráficas como banners, cartão digital e
folders informativos. Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega
dos materiais  acima referidos  apresentaram bom desempenho operacional  e
estratégico, sendo que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

_________________________________________________
Assinatura

CRMV-GO 4532 contato@k9clinicaveterinaria.com.br 

http://k9clinicaveterinaria.com.br/

Paulo R
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Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 22 out 2021 às 09:12:09
Identificação: #9a48ee89bc9565f53ef8d53340a923d88ac055f32f1cc481f

Página de assinaturas

Paulo R
Samuel Santos Paulo Ramalho
037.398.501-08 898.490.601-82

Signatário Signatário

HISTÓRICO

21 out 2021

17:46:40

Kellen Lorrainy Da Silva Lopes criou este documento. (Empresa: 2ks Agência Digital, CNPJ:

27.441.006/0001-50, E-mail: administrativo@2ksagenciadigital.com.br)                                  

21 out 2021

17:51:58

Samuel  Santos (E-mail: santos.moraiis1995@gmail.com, CPF: 037.398.501-08) visualizou este documento

por meio do IP 191.7.29.209 localizado em Inhumas - Goias - Brazil.                  

21 out 2021

17:52:11

Samuel  Santos (E-mail: santos.moraiis1995@gmail.com, CPF: 037.398.501-08) assinou este documento por

meio do IP 191.7.29.209 localizado em Inhumas - Goias - Brazil.                     

22 out 2021

09:12:07

Paulo Cesar Dias Ramalho (E-mail: clinicaveterinariak9@hotmail.com, CPF: 898.490.601-82) visualizou este

documento por meio do IP 189.92.233.126 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.

22 out 2021

09:12:09

Paulo Cesar Dias Ramalho (E-mail: clinicaveterinariak9@hotmail.com, CPF: 898.490.601-82) assinou este

documento por meio do IP 189.92.233.126 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #30ca031b7c12f800e6f4620544eb62d94096854656bf8a9ee08fe7fad727b8a6

https://valida.ae/9a48ee89bc9565f53ef8d53340a923d88ac055f32f1cc481f
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Operadora de Viagens 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL 

PUBLICIDADE LTDA prestadora de serviços, em negrito, inscrita no 

CNPJ sob o no 27.441.006/0001-50, estabelecida na Rua Joao Primo Marques, n 
o 426, bairro Parque dos Buritis, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, prestou 
serviços por um período de 3(três) anos à BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS 
LTDA, CNPJ n°026.770.976/0001-37, estabelecida na Rua 05, no 1140, bairro 
Setor Oeste, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, detém qualificação técnica 
para participar de qualquer processo licitatório. 
Registramos que a empresa prestou serviços de publicidade e propaganda, sendo 
este, desenvolvimento do site institucional, gestão de redes sociais e gestão de 
anúncios no google ads, realizado mensalmente no valor de R$3.600, OO por mês. 
Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima 
referidos apresentaram bom desempenho operacional e estratégico, tendo a 
empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

 

Bragi/Tur 
Operadora de Viagens 

Rua 05, 1140 Ed. Palladium Center Sala IO, Setor Oeste, Goiânia-Go CEP.: 74.115-060 
Fone: (62) 3215-1977 Site: www.brasilturoperadora.com.br 

Diretor  Financeiro 

Goiânia, 08 de Fevereiro de 2021  

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/167500405219901269762
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                                           E-mail: crodf@crodf.org.br                                                             Site: www.cro-df.org.br 

 

 

 

 

 

Sede do CRO-DF 

SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park, 20º Andar, 

Asa Norte, Brasília-DF CEP: 70711-903   

Fone: (61) 3035-1888 

Delegacia Regional de Taguatinga 

CSB 2, Lotes 1/4, Torre A, Salas 810/812, Ed. Alameda 

Shopping, Taguatinga Centro, Brasília-DF CEP: 72015-901   

Fone: (61) 3201-2808 

 

 

 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 

O Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRO-DF, 
com sede no SCN, Quadra 1, Bloco E, Edifício Central Park, Asa Norte, Brasília/DF, 
CEP 70711-903, inscrito no CNPJ sob o nº 00.084.749/0001-64, atesta, para os 
devidos fins, que a empresa 2KS Agência Digital Publicidade Ltda., inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.441.006/0001-50, presta serviços de assessoria de imprensa, comunicação 
institucional, redes sociais e serviços editoriais no âmbito deste Conselho Regional, de 
acordo com o contrato CRO-DF nº 016/2021, constante no Processo Administrativo de 
Compras - PAC nº 031/2020. 

 
Registra-se ainda que a referida empresa cumpriu com suas obrigações, 

nada constando que a desabone técnica e comercialmente, no período de 27 de maio 
de 2021 até a presente data. 

 
Brasília, 22 de julho de 2021. 

 
 
 
 

MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, CD 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO 

DOS 

SANTOS:4623022

0644

Assinado de forma digital 

por MARCO ANTONIO DOS 

SANTOS:46230220644 

Dados: 2021.07.22 

19:05:14 -03'00'
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Viva com Qualidade 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL 
PUBLICIDADE LTDA prestadora de serviços, em negrito, inscrita no 
CNPJ sob o no 27.441.006/0001-50, estabelecida na Rua 1136, n° 306, bairro 
Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, prestou serviços por um 
período de 6(seis) meses à H.C. Medeiros Ltda - E-Natures Serviços de 
Agenciamento Online, CNPJ n°40.441.327/0001-13, estabelecida na Av. Juarez 
Távora, no 1185, bairro Torre, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, detém 
qualificação técnica para participar de qualquer processo licitatório. 
 
Registramos que a empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE prestou serviços 
de marketing, com assessoria de marketing digital sendo este, produção e revisão 
de conteúdo textual, gestão de redes sociais com criação de conteúdo para 
mídias, serviços de designer gráfico com criação de peças gráficas para redes 
sociais e de diagramação. Sendo realizado mensalmente no valor de R$499,00 por 
mês. A Empresa prestou serviço de criação de vídeo institucional e criação de site 
no valor total de R$1.250,00 pagamento único. 
A empresa gerenciou equipe técnica operacional fornecendo 1 designer gráfico, 
1 redator publicitário, 1 desenvolvedor web, 1 gestor de marketing para tais 
serviços. Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 
acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional e estratégico, 
tendo a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 
 
João Pessoa, 26 de maio de 2021 

Harlam Cordeiro Medeiros 

____________________________________________ 

Av. Juarez Távora, 1185, bairro Torre, João Pessoa, Paraíba CEP.: 58.040-021 - Fone: (83) 98709-
0698  

Site: www.e-natures.com.br 
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Harlam Medeiros Samuel Santos
798.442.434-91 037.398.501-08

Signatário Reconhecer

HISTÓRICO

27 May 2021

14:08:19

Kellen Lorrainy Da Silva Lopes criou este documento. (Empresa: 2ks Agência Digital, E-mail:

administrativo@2ksagenciadigital.com.br, CPF: 024.172.491-03)                                       

27 May 2021

14:31:01

Harlam Cordeiro Medeiros (E-mail: harlamedeiros@gmail.com, CPF: 798.442.434-91) visualizou este

documento por meio do IP 179.240.17.97 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.          

27 May 2021

14:31:02

Harlam Cordeiro Medeiros (E-mail: harlamedeiros@gmail.com, CPF: 798.442.434-91) assinou este

documento por meio do IP 179.240.17.97 localizado em Fortaleza - Ceara - Brazil.             

27 May 2021

14:09:07

Samuel  Santos (E-mail: santos.moraiis1995@gmail.com, CPF: 037.398.501-08) visualizou este documento

por meio do IP 168.227.79.216 localizado em Inhumas - Goias - Brazil.                

27 May 2021

14:09:32

Samuel  Santos (E-mail: santos.moraiis1995@gmail.com, CPF: 037.398.501-08) reconheceu este documento

por meio do IP 168.227.79.216 localizado em Inhumas - Goias - Brazil.                

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #2321b0a914c3a93caa3a45ca8de523058e0340190105c46cba1eb2dc6f2e97a0

https://painel.autentique.com.br/documentos/c593beaedc428ec11a3336eb6e606c1dde2ec02dbbd0e0e90
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe
a Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969 , o Decreto nº 83.284, de 13 de março de 1979; o(a) senhor(a)
STEPHANNY RODRIGUES SALES BARBARA GUILANDE, CPF 046.905.361-55 foi registrado(a)
como Jornalista, na(s) função(ões) de Jornalista, sob o número 0011310/DF, em 25/05/2016, conforme
processo nº 47686.000596/2016-15, estando apto a exercer a profissão.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do
Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço:
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb, por meio do código: 35392.

Este documento é valido em todo territorio nacional.

Certidão emitida as: 08:58 de 31/05/2016.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Declaração qualificação Técnico-Operacional e Profissional   

   
A empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA – ME, com sede à rua 1137  
Número 306, Complemento Quadra 242, Lote 19 CEP 74.180-160 Bairro Setor Marista em Goiânia, 
Goiás, com CNPJ 27.441.006/0001-50 e inscrição estadual 26569246, telefone (62) 995390158, 
DECLARA, possui em seu quadro os seguintes profissionais e estrutura:   
   
Samuel Morais Santos, Empresário, graduando em Marketing, com mais de 5 (cinco) anos de 
experiência em assessoria de mídias digitais, especialista em marketing digital. 
   
Kellen Lorrainy Lopes, graduando em Administração De Empresas, possui 5 (cinco) anos de 
experiencia em planejamento de conteúdo estratégico e marketing digital.   
   
Sara Hellen, graduada em comunicação social e audiovisual, experiência comprovada mais de 3 anos 
em cinema e audiovisual, atua no desenvolvimento de comunicação estratégica 
 
Vitória Alves, Designer Gráfica, especializada em computação gráfica, graduada em relações 
públicas, experiência comprovada mais de 5 anos no mercado, atua no desenvolvimento de branding, 
design estratégico e assessoria de comunicação.  
 
João Victor, Designer Gráfico, especializado em Motion Design, curso técnico de designer gráfico, 
experiência comprovada mais de 3 anos em projetos, atua com design digital e impresso. 
 
Barbara Riga, graduada em publicidade e propaganda, experiência comprovada mais de 2 anos em 
copywriting, atua na criação de conteúdo para marketing digital 
 
Katiuscia Mirella, graduada em jornalismo, experiência comprovada em mais de 5 anos na área de 
assessoria de imprensa, atua com especialização em assessoria de comunicação e conteúdo web 
 
 
A empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA – ME, declara possuir acesso a 
internet, sala de trabalho, 8 (oito) computadores e mesas de trabalho equipadas, (duas) impressoras, 
acesso com água e energia e componentes de escritório suficiente para prestação de serviços.  
 
Declaração de que na data prevista para assinatura do contrato possuirá profissional devidamente e 
tecnicamente habilitado para responsabilizar-se pela execução de serviços de características 
semelhantes aos licitados. 
  
Declaração, de que vindo a ser vencedora do certame, irá disponibilizar pessoal técnico 
especializado e apresentará documentação para comprovação dos requisitos e perfil dos 
profissionais nos termos do edital. 
  
Por verdade.   
   

  

Goiânia, 24 de fevereiro de 2021.   
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 ____________________________________________________________ 

Assinatura/carimbo 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  www.2ksagenciadigital.com.br  
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07/01/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000017612206 - Certidão

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=219… 1/1

ESTADO DE GOIÁS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
SECRETARIA ACADÊMICA - LARANJEIRAS

 
 
 

CERTIDÃO Nº 3 / 2021 LARANJEIRAS SA- 17768

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada, que SARA HELLEN ALVES DE SOUZA filha de
JOVANE ALVES DE SOUZA e CLEILA ALVES DE SOUSA nascida aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 1997 na
cidade de ANÁPOLIS estado de GO, cédula de identidade nº 5455040 INTEGRALIZOU o currículo no ano letivo em
14/12/2019 e colado grau em14/08/2020 no curso de BACHARELADO EM CINEMA E AUDIOVISUAL. reconhecido
pelo(a) RESOLUÇÃO CEE/CESN°65, DE 26 DE OUTUBRODE 2017 , conforme processo de Expedição eRegistro do
Diploma, em andamento.

Documento assinado eletronicamente por LARYSSA KAMYLLA GOMES REZENDE, Secretário (a) Acadêmico
(a), em 06/01/2021, às 15:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO DE OLIVEIRA, Coordenador (a), em 06/01/2021, às 16:15,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000017612206 e o código
CRC D8B4AE2A.

 

SECRETARIA ACADÊMICA - LARANJEIRAS
AVENIDA PROF. ALFREDO DE CASTRO S/N - Bairro CHÁCARA DO GOVERNADOR - CEP 74870-038 -

GOIANIA - GO 0- , (62)3522-5620
 

Referência: Processo nº 202000020006017 SEI 000017612206
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Caio Sousa, 


Design Gráfico - 20 anos

caiofsousa@pm.me 

(85) 9 9208-2750

Fortaleza, Ceará

Portfólio

behance.net


/caiossousa

Designer com experiência há mais de 3 anos no mundo de design. Sempre 

evoluindo e aprendendo para fazer melhor ainda no próximo projeto, tendo 

como virtude prezar não só pela qualidade dos serviços, mas também 

encontrar soluções para atingir o melhor resultado para clientes em seus 

negócios. Aproximando e humanizando mais sua marca para o seu público.

Nov 2018 - Atualmente

Freelancer

Criação de material digital.

Fev 2021 - Atualmente

Social Media design

2KS Agêncial Digital em Goiás,  Goiânia

Criação de diversos materiais digitais para marcas, utilizados em 
campanhas publicitárias.

Mar - Mai 2021

UI/UX design, Design de Identidade, Social Media

Vybex Carteira Digital com o foco em Investimentos no Brasil 

Desenvolvimento /estudo e criação de identidade visual, 

prototipagem de landing page e criação de artes publicitárias para 

mídias sociais.

Nov 2020 - Jan 2021

Criação de logotipo & Ilustrações

Aprade Desenvolvedora de projetos digitais Open-Source

Added and modified the product information, prepared images and 

text for the website, developed categories filters, ensure all info is 

correct in the catalogue with the goal of improving online shopper 

experience.

Experiências

Caio é nome social, mas para contratações/certificados se mantém 
ainda o nome de nascimento (Presley), mas me chame apenas de Caio.

Programas mais usados

Conhecimentos

Avançados

Design Gráfico

Udemy, 2021

Ensino Médio

Fortaleza, 2019

Cursos 

UI/UX

Landing Pages, 
Sites & Apps

Motion Design

Stories 
animados

Social Mídia

Artes digitais 
para publicidade

Edição de Vídeos

Criação de 
Conteúdo

Criação de Identidade 
Visual & Logotipos

Criação de 
marcasAdobe Creative Suite

Photoshop, Illustrator, 

After Effects & Premiere

UI/UX

Figma

Adicional

CorelDraw

Idiomas

Inglês (médio) & 

nativamente Português 

Anexo CERTIFICADOS, DIPLOMAS (1008480)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 241



Anexo CERTIFICADOS, DIPLOMAS (1008480)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 242



Gisela Carneiro de Magalhães Ferreira   

CNPJ: 30036129/0001-10

Disponibilidade para trabalho freelancer

Condomínio Alto da Boa Vista – Sobradinho/DF

Telefones: 61 98415-2493 / 61 3591-5929 (recado)

Formação Acadêmica

Licenciatura Plena  em Letras  (habilitação em português e  inglês)  pela  Faculdade de  Educação,

Ciências e Letras Ilmosa Saad Fayad (FECLISF) da Universidade Federal de Goiás (1999).

Especialização em Reengenharia de Projetos Educacionais ̶ Linguís ca Aplicada à Língua e Literatura

pela Faculdade de Selvíria – FAS (2007).

Experiência Profissional

INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES                         Anos de 2013 a março de 2021

* Coordenadora de Revisão/Revisora de Texto

Atuação: prestação de serviços como membro efe vo na área de revisão técnico especializada de seleções

públicas  e  privadas  para  a  Coordenação  Pedagógica  da  Diretoria  de  Concursos  Públicos  e  Processos

Sele vos do IADES,  contribuindo  nas  a vidades  de  elaboração  de  questões e  coordenação da revisão

linguís ca para cargos de nível fundamental, médio e superior.

* Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – UCB                                                           Anos de 2013 a 2018

* Avaliadora de Redações do Ves bular

Atuação:  análise  de  redações  rela vas  ao  processo  sele vo  do  ves bular  da  UCB,  com avaliação  dos

seguintes critérios: norma culta – organização sintá ca e aspectos gráficos; tema/texto – adequação ao

tema/proposta da redação e organização textual –; argumentação – seleção das ideias e ar culação das

informações  –;  coesão  textual  e  coerência  argumenta va;  elaboração  crí ca  –  desenvolvimento  de

proposta de intervenção relacionada ao tema e análise quanto à per nência dos argumentos selecionados.

I-COMUNICAÇÃO INTEGRADA                     Ano 2013

* Revisora de Texto

gisela.cmf@gmail.com
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Atuação:  revisão ortográfica e  morfossintá ca de textos  variados para revistas  de grande circulação e

publicações  diferenciadas,  tais  como  livros  técnicos  e  manuais/apos las  de  cursos  específicos.

Padronização e formatação conforme manuais de redação e  es lo.  Revisão de matérias  jornalís cas e

anúncios publicitários em  layout,  com foco nos seguintes aspectos:  hifienização, quebras de linha e de

página, marcas d’água, créditos de fotografias e imagens, legendas e paginação.

FACULDADE CECAP                                  Anos 2012 e 2013

* Professora de Redação Técnica e Cien fica e de Métodos e Técnicas de Pesquisa

Atuação: desenvolvimento de aulas de língua portuguesa, com foco em redação técnica e cien fica, e de

métodos e técnicas de pesquisa.

FUNDAÇÃO UNIVERSA                                  Anos 2012 e 2013

* Revisora e Editora de Texto

Atuação: prestação de serviço especializado de revisão e edição de processos sele vos para a Diretoria de

Concursos Públicos e Processos Sele vos.

ALUB CONCURSOS                     Ano 2012

* Professora de Gramá ca e Redação Oficial

Atuação: realização de aulas de sintaxe da língua portuguesa e de redação oficial conforme Manual de

Redação da Presidência da República, com foco em concursos públicos.

INSTITUTO VENCER                                  Anos 2011 e 2012

* Professora de Gramá ca, Redação Oficial e Discursiva

Atuação:  desenvolvimento  de  aulas  de  morfologia  e  sintaxe  da  língua  portuguesa,  de  redação  oficial,

conforme Manual de Redação da Presidência da República, e de redação disserta vo-argumenta va com

foco em concursos e ves bulares.

RRN INFORME COMUNICAÇÃO E MARKETING                              Anos de 2004 a 2011

* Revisora e Editora de Texto

gisela.cmf@gmail.com
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Atuação:  revisão e edição de propostas e projetos de atuação da Informe Comunicação bem como de

relatórios finais sobre os trabalhos em andamento. Revisão de depoimentos de lideranças comunitárias em

diagnós cos  de  mobilização social.  Levantamento de  dados,  em nível  nacional,  sobre  organizações  da

sociedade  civil  envolvidas  na  luta  pelo  direito  à  saúde,  à  educação  e  à  assistência  social.  Estudos  e

sondagens sobre o histórico e as áreas de atuação das en dades do terceiro setor no Brasil. Elaboração de

documentos oficiais (o cios, relatórios, pareceres).

UNIDERP INTERATIVA                     Ano 2007

* Tutora Subs tuta de Língua Portuguesa

Atuação: desenvolvimento e suporte de aulas de língua portuguesa e inglesa para o curso de bacharelado

em Letras.

PROJETO SUCESSO NO APRENDER                     Ano 2001

* Professora de Português, Inglês e Redação - Ensino Fundamental

Atuação: realização de aulas exposi vas de português, inglês e redação com trabalho paralelo voltado à

vivência de valores com estudantes com deficit de aprendizagem.

PROGRAMA SE LIGA, GALERA!/CAIXA SEGUROS                                             Anos de  2000 a 2004

* Educadora de Cidadania/Coordenadora pedagógica    

Atuação: realização de a vidades em grupo com crianças e adolescentes aplicando dinâmicas, debates e

trabalhos de campo relacionados com temas transversais, como o tema drogas e prevenção a DST/AIDS e

supervisão de equipe. Par cipação na elaboração e implantação de um projeto voltado para a capacitação

de adolescentes para a inserção no mercado de trabalho e coordenação de projeto na área ambiental de

ecologia humana.

CENTRO EDUCACIONAL DINÂMICO                             Anos de 1996 a 1998

* Monitora de Língua Portuguesa / Ensino Médio    Anos de 1996 a 1998

Atuação: explicações de língua portuguesa em plantão de dúvidas, auxiliando estudantes do ensino médio

em conteúdos relacionados à gramá ca e elaboração de textos e aplicando provas de recuperação.

* Professora de Língua Portuguesa / Ensino Fundamental    Anos de 1996 a 1997

Atuação:  desenvolvimento de aulas exposi vas de gramá ca, interpretação e elaboração de textos para

estudantes do ensino fundamental.

gisela.cmf@gmail.com
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Stephanny

Guilande
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Comunicação Social
Jornalismo 

2014-2018

ICESP

Pós-gradução
Assessoria de comunicação 

2018-2020

Estácio 

Certificação Internacional 
Marketing digital 

2020-2021

ESPM
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Sobre mim
Tenho 25 anos, moro em Brasília-DF.

Amo estudar sobre tecnologia e as novas
ferramentas no uso da comunicação por
meios digitais. Tenho conhecimento nas

mídias sociais e ferramentas de
gerenciamento e de marketing.

Amo a língua portuguesa e falo espanhol e
inglês. 

Viajar é tudo de bom e sempre faço
registros fotográficos.
E amo meus animais de estimação.
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Experiências 
Jornal Alô Brasília 

Estagiária 

Associação Nacional das Defensoras
e Defensores Públicos (ANADEP)

2017 - até o momento
Assessora de  comunicação 2014-2016

Produção,
entrevista,

alimentação
do portal e

gerenciamento
das redes

sociais

Produção, entrevista, site, redes
sociais, 

balanço de gestão,
criação de campanha,

fotografia, acompanhamento
em pautas externas 

contato com a imprensa
comunicação interna 
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Meus trabalhos 

Jornal Alô Brasília
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ANADEP 
Cartilha "Defensoras e Defensores Públicos pela garantia 

dos direitos das mulheres".

https://anadep.org.br/wtksite/CARTILHA_ANADEP_CONDEGE_ONLINE.pdf

Balanços de gestão 

https://anadep.org.br/wtksite/BALAN_O_GESTAO_1_SEMESTRE_2020-6.pdf
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Coberturas fotográficas

https://www.flickr.com/photos/147710418@N03/albums/

Alimentação do site com notícias 

anadep.org.br 
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Gerenciamento de redes sociais -  ANADEP

canalANADEP
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Minhas redes sociais 

Stephanny Guilande 

Stephanny Guilande 

Stephanny Guilande 

sg.imprensa@gmail.com

61 99536-0622

stephannyjor

Obrigada

É só clicar para abrir os ícones
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PORTFÓLIO DE NAMING E BRANDING 
 

Este arquivo consiste em apresentar o link do nosso portfólio digital contendo as principais 

identidades visuais, criação de Naming e Branding feito pela Agência 2ks 

 

ACESSE O LINK DO PORTFÓLIO DIGITAL 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1L5n34scUGof0Rrew4RYy1M_swga8OXii?usp=

sharing 
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PÓRTFOLIO CRIAÇÃO DE SITES 
APRESENTAMOS ALGUNS LINKS DE SITES FEITOS POR NOSSA EMPRESA 

Destacamos que neste portfolio pode ser que alguns dos projetos estejam indisponíveis fora do ar, 

etc, porque os serviços de ativação e renovação da hospedagem depende do cliente. 

https://parceiro.axbrasiltecnologia.com.br/motorista/ 

https://parceiro.axbrasiltecnologia.com.br/ 

https://yragirpelabeleza.com/index.html#form 

https://diversitaconsultoria.com/ 

https://www.bnengenhariaesolucoes.com.br/ 

https://barbarabonassa.com.br/ 

https://recordeconsorcioseseguros.com.br 

http://versatseguros.com/ 

https://residencialrecantodajoaca.com.br/ 

https://www.cintiafaria.com.br/ 

http://balduinoevalente.adv.br/# 

https://brasilturoperadora.com.br/ 

https://serassessoria.com.br/ 

https://www.limpday.pt/ 

https://serfarol.com/ 

https://wmsolucoesengenharia.com.br/ 

https://fixsol.com.br/ 

https://www.andreamonlevadepsicologa.com.br/ 

http://faiara.edu.br/ 

https://www.lcsengenharia.com.br/principal/ 
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https://promni.com.br/ 

http://miggas.com.br/ 

https://cerradocredito.com.br/ 

https://credicertto.com.br/ 

http://hcforkliftbrasil.com.br/ 

https://www.4youinformatica.com.br/ 

https://newcarboschservice.com/ 

https://serfarol.com/ 

https://engebrand.com.br/ 

https://seumestre.com.br/ 

http://contabilizandonline.com.br/ 

https://lloydsturismo.com/ 

https://www.k9clinicaveterinaria.com.br 

https://www.ditijur.com.br 

https://www.marquesadvogadosassociados.adv.br/ 

https://caixasplasticasgoiania.com/ 

https://palletsgoiania.com.br/ 

https://limplife.com.br/ 

https://www.santananery.com.br/ 

http://takecareservicos.com.br/ 

https://nutrividaoficial.com.br 

https://www.romeopetstore.com.br/ 

https://lanoli.com.br/ 

https://www.tutystore.com/principal/ 

https://perfumeessences.com.br/ 

https://floralcosmeticos.com/ 

https://shoppinaqui.com.br/ 

https://noldsclothing.com.br/ 
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https://parceiro.axbrasiltecnologia.com.br/ 

https://passageiro.axbrasiltecnologia.com.br/ 

https://tinocoanticorrosao.com.br/ 

https://mantaagency.com/ 

https://landing.plabe.com.br/wp/ 
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PORTFÓLIO DESIGN GRÁFICO 

 

LINKS DE ALGUNS MATERIAIS (PEÇAS GRÁFICAS) FEITOS PELA 2KS 

A agência 2ks desenvolve qualquer material visual corporativo e institucional, seja um outdoor, 

flyer, folder, logotipos, revistas etc. Somos uma empresa com mais de 300 clientes atendidos 

em diversos tipos de serviços, em especial CRO-DF, CREA-TO, UFSM, CRT-SP, TRE-AL. Abaixo 

apresentamos link de nosso portfólio com alguns materiais que já fizemos. 

Link 1 https://drive.google.com/file/d/1fhPfdO6d_UeJ9Lqsnt8jBj88PvbvqGaR/view 

Link 2 https://drive.google.com/file/d/1b7OzqBFotyXd614D5JYfJS50RoVDexZd/view 

 

 

 

                                     Assinatura do representante legal 
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CASES DE VÍDEOS DE ALGUNS CLIENTES 

 

ABAIXO ALGUNS LINKS DE VÍDEOS FEITO PELA 2KS AGÊNCIA DIGITAL 

Confira alguns vídeos animados e institucionais feitos pela Agência 2ks. Alguns vídeos foram feitos 

com elementos visuais efeitos 2D e outros recursos de produção audiovisual. Os vídeos se 

encontram publicados em nossas redes sociais, no canal Youtube. São vídeos que contemplam 

edição, roteirização, e criação publicitária. Vídeos publicitário com definição de linha criativa 

roteirização com conteúdo, locução interna, e equipe técnica para filmagem e preparo do perfil ator 

e preparação visual, iluminação e sonora do local. Todos os vídeos abaixo são de serviços 

formalizados por contrato com o cliente. 

Vídeo 1 https://www.youtube.com/watch?v=h6-QiRwBx5U 

Vídeo 2  https://www.youtube.com/watch?v=RGAyEv33g8Y 

Vídeo 3  https://www.youtube.com/watch?v=E9oeNPdCsd4 

Vídeo 4 https://www.youtube.com/watch?v=LciYNLkS55k&t=8s 

Vídeo 5  https://youtu.be/KrSc6MqO1OM 

Vídeo 6  https://youtu.be/YgoGCtRJcN8 

Vídeo 7  https://youtu.be/-ZL5LafhxcU 

Vídeo 8 https://youtu.be/6YtZcw_8k1I 

Vídeo 9  https://youtu.be/n5-KZh35XzU 

Vídeo 10 https://youtu.be/aB7saP8T76k 

Vídeo 11 https://youtu.be/LciYNLkS55k 
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                                     Assinatura do representante legal 
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13/02/2020 Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

www11.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=34 1/1

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças

    Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e    
AIDF 9466/2019

Número da Nota 34
Data Emissão 13/02/2020
Código Verificação  6KX8-STY3  

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ 27.441.006/0001-50 Inscrição Municipal  4745574 
Nome/Razão Social 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Endereço AV 136 N.761 QD.F44 LT.2-E ANDAR11 CXP A4
Bairro SET SUL
Município GOIÂNIA - GO    CEP  74093250        Telefone  (62) 95390158

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social  INARA SUELANE PONTES NOGUEIRA
CPF/CNPJ 048.141.744-38
Endereço AV. JOSE HEMETERIO DE CARVALHO N. 675 EDF EMILIA, APT 403
Bairro CENTRO
Município PAULO AFONSO - BA    CEP  48601320

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
DIAGRAMACAO DE LIVRO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Atividade  731900300
 Marketing direto

Retenções
Federais

PIS
R$ 0,00

COFINS
R$ 0,00

INSS
R$ 0,00

IR
R$ 0,00

CSLL
R$ 0,00

Demonstrativo
 Valor dos Serviços R$ 1.600,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(-)Retenções Federais R$ 0,00 
(-)ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 
(=)Valor Líquido R$ 1.600,00 

Cálculo do Imposto
 Valor dos Serviços R$ 1.600,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(=)Valor da Nota R$ 1.600,00 
(-)Deduções R$ 0,00 
(=)Base de Cálculo R$ 1.600,00 
(x)Alíquota % 2,00 
(=)Valor do Imposto (ISSQN) R$ 0,00 

Serviço prestado em
GOIANIA-GO

Imposto devido em
GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços
R$  1.600,00

Desconto
R$ 0,00

Valor da Nota
R$ 1.600,00

Informações Importantes: Usuário: 1 

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.
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16/06/2020 Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

www11.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=140 1/1

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças

    Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e    
AIDF 9466/2019

Número da Nota 140
Data Emissão 16/06/2020
Código Verificação  EWWJ-HMT2  

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ 27.441.006/0001-50 Inscrição Municipal  4745574 
Nome/Razão Social 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Endereço R JOAO PRIMO MARQUES N.426 QD.07 LT.23 23
Bairro PRQ BURITI
Município GOIÂNIA - GO    CEP  74485808        Telefone  (62) 99525695

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social  BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA ME
CPF/CNPJ 26.770.976/0001-37         Inscrição Municipal  4342569
Endereço R 5 N. 1140 Q D7 L 76/77 SALA 10
Bairro SET OESTE
Município GOIANIA - GO    CEP  74115060

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
GESTAO DE REDES SOCIAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Atividade  731900300
 Marketing direto

Retenções
Federais

PIS
R$ 0,00

COFINS
R$ 0,00

INSS
R$ 0,00

IR
R$ 0,00

CSLL
R$ 0,00

Demonstrativo
 Valor dos Serviços R$ 500,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(-)Retenções Federais R$ 0,00 
(-)ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 
(=)Valor Líquido R$ 500,00 

Cálculo do Imposto
 Valor dos Serviços R$ 500,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(=)Valor da Nota R$ 500,00 
(-)Deduções R$ 0,00 
(=)Base de Cálculo R$ 500,00 
(x)Alíquota % 2,00 
(=)Valor do Imposto (ISSQN) R$ 0,00 

Serviço prestado em
GOIANIA-GO

Imposto devido em
GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços
R$  500,00

Desconto
R$ 0,00

Valor da Nota
R$ 500,00

Informações Importantes: Usuário: 1 

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.
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04/10/2021 16:58 Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

www11.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=207 1/2

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças

    Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e    
AIDF 9466/2019

Número da Nota 207
Data Emissão 04/10/2021
Código Verificação  ZXH8-8JNJ  

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ 27.441.006/0001-50 Inscrição Municipal  4745574 
Nome/Razão Social 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Endereço R 1137 N.306 QD.242 LT.19
Bairro SET MARISTA
Município GOIÂNIA - GO    CEP  74180160        Telefone  (62) 29271807

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social  CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRODF
CPF/CNPJ 00.084.749/0001-64
Endereço QUADRA 01, BLOCO E ED. N. N. S/N CENTRAL PARK 20 ANDAR
Bairro ASA NORTE
Município BRASILIA - DF    CEP  70711903

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato 016/2021
Licitacao no 03/2021, Processo Administrativo de Compras PAC no 031/2020
Prestacao de servicos de Assessoria de Imprensa, Comunicacao Institucional, Redes Sociais e Servicos Editoriais.
Referente ao periodo de 27/08 a 26/09
Boleto vencimento 09/10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Atividade  731140000
 Agencias de publicidade

PIS COFINS INSS IR CSLL
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04/10/2021 16:58 Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)
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Retenções
Federais

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Demonstrativo
 Valor dos Serviços R$ 4.750,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(-)Retenções Federais R$ 0,00 
(-)ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 
(=)Valor Líquido R$ 4.750,00 

Cálculo do Imposto
 Valor dos Serviços R$ 4.750,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(=)Valor da Nota R$ 4.750,00 
(-)Deduções R$ 0,00 
(=)Base de Cálculo R$ 4.750,00 
(x)Alíquota % 2,00 
(=)Valor do Imposto (ISSQN) R$ 0,00 

Serviço prestado em
GOIANIA-GO

Imposto devido em
GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços
R$  4.750,00

Desconto
R$ 0,00

Valor da Nota
R$ 4.750,00

Informações Importantes: Usuário: 1 

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 205.
- Base de Cálculo dos Serviços apurada nos termos do Artigo 164 do Decreto n° 2273/1996 - RCTM.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.
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11/10/2019 Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

www11.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=19 1/1

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças

    Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e    
AIDF 9466/2019

Número da Nota 19
Data Emissão 11/10/2019
Código Verificação  J8XZ-GK1Y  

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ 27.441.006/0001-50 Inscrição Municipal  4745574 
Nome/Razão Social 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Endereço AV 136 N.761 QD.F44 LT.2-E ANDAR11 CXP A4
Bairro SET SUL
Município GOIÂNIA - GO    CEP  74093250        Telefone  (62) 95390158

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social  ALICE STUKER DE ALMEIDA CONSULTORIO EIRELI ME
CPF/CNPJ 27.750.268/0001-05
Endereço RUA VEIGUA MARQUES N. 325
Bairro SANTO INACIO
Município ESTEIO - RS    CEP  93290390

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Gestao de Midias Sociais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Atividade  731900300
 Marketing direto

Retenções
Federais

PIS
R$ 0,00

COFINS
R$ 0,00

INSS
R$ 0,00

IR
R$ 0,00

CSLL
R$ 0,00

Demonstrativo
 Valor dos Serviços R$ 380,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(-)Retenções Federais R$ 0,00 
(-)ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 
(=)Valor Líquido R$ 380,00 

Cálculo do Imposto
 Valor dos Serviços R$ 380,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(=)Valor da Nota R$ 380,00 
(-)Deduções R$ 0,00 
(=)Base de Cálculo R$ 380,00 
(x)Alíquota % 2,00 
(=)Valor do Imposto (ISSQN) R$ 0,00 

Serviço prestado em
GOIANIA-GO

Imposto devido em
GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços
R$  380,00

Desconto
R$ 0,00

Valor da Nota
R$ 380,00

Informações Importantes: Usuário: 1 

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.
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17/03/2021 Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

www6.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=187 1/1

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças

    Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e    
AIDF 9466/2019

Número da Nota 187
Data Emissão 17/03/2021
Código Verificação  9TZX-J1PM  

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ 27.441.006/0001-50 Inscrição Municipal  4745574 
Nome/Razão Social 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Endereço R 1137 N.306 QD.242 LT.19
Bairro SET MARISTA
Município GOIÂNIA - GO    CEP  74180160        Telefone  (62) 29271807

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social  BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA ME
CPF/CNPJ 26.770.976/0001-37         Inscrição Municipal  4342569
Endereço R 5 N. 1140 Q D7 L 76/77 SALA 10
Bairro SET OESTE
Município GOIANIA - GO    CEP  74115060

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E GESTAO DE MARKETING, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Atividade  731140000
 Agencias de publicidade

Retenções
Federais

PIS
R$ 0,00

COFINS
R$ 0,00

INSS
R$ 0,00

IR
R$ 0,00

CSLL
R$ 0,00

Demonstrativo
 Valor dos Serviços R$ 3.600,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(-)Retenções Federais R$ 0,00 
(-)ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 
(=)Valor Líquido R$ 3.600,00 

Cálculo do Imposto
 Valor dos Serviços R$ 3.600,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(=)Valor da Nota R$ 3.600,00 
(-)Deduções R$ 0,00 
(=)Base de Cálculo R$ 3.600,00 
(x)Alíquota % 2,00 
(=)Valor do Imposto (ISSQN) R$ 0,00 

Serviço prestado em
GOIANIA-GO

Imposto devido em
GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços
R$  3.600,00

Desconto
R$ 0,00

Valor da Nota
R$ 3.600,00

Informações Importantes: Usuário: 1 

- Base de Cálculo dos Serviços apurada nos termos do Artigo 164 do Decreto n° 2273/1996 - RCTM.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.
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29/09/2020 Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

www11.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=175 1/1

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças

    Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e    
AIDF 9466/2019

Número da Nota 175
Data Emissão 29/09/2020
Código Verificação  XC12-488S  

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ 27.441.006/0001-50 Inscrição Municipal  4745574 
Nome/Razão Social 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Endereço R JOAO PRIMO MARQUES N.426 QD.07 LT.23 23
Bairro PRQ BURITI
Município GOIÂNIA - GO    CEP  74485808        Telefone  (62) 99525695

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social  GUIDO VAZ SILVA
CPF/CNPJ 095.942.697-31
Endereço RUA MARIZ E BARROS 121/1604
Bairro ICARAI
Município NITEROI - RJ    CEP  

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
GESTAO DE REDES SOCIAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Atividade  731900300
 Marketing direto

Retenções
Federais

PIS
R$ 0,00

COFINS
R$ 0,00

INSS
R$ 0,00

IR
R$ 0,00

CSLL
R$ 0,00

Demonstrativo
 Valor dos Serviços R$ 380,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(-)Retenções Federais R$ 0,00 
(-)ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 
(=)Valor Líquido R$ 380,00 

Cálculo do Imposto
 Valor dos Serviços R$ 380,00 
(-)Desconto Incondicionado R$ 0,00 
(=)Valor da Nota R$ 380,00 
(-)Deduções R$ 0,00 
(=)Base de Cálculo R$ 380,00 
(x)Alíquota % 2,00 
(=)Valor do Imposto (ISSQN) R$ 0,00 

Serviço prestado em
GOIANIA-GO

Imposto devido em
GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços
R$  380,00

Desconto
R$ 0,00

Valor da Nota
R$ 380,00

Informações Importantes: Usuário: 1 

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.
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CONTATO DOS RESPONSÁVEIS  
NÚMERO DE TELEFONE DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 

Empresa Brasil Tur: Serviços de Assessoria de Comunicação  

Nome: Victor Hugo Carilho Telefone: (62) 98162-4228 (Diretor Financeiro) 

Empresa Focus Consultoria: Serviços de Gestão Mídias Digitais 

Nome: Lucas Henrique (Diretor) Telefone: (22) 99795-4334 

Empresa Nossa Odontomed:  Serviços de Gestão de Mídias Digitais 

Nome: Patrezi: (54) 99184-3839 

Empresa Lacipa:  Serviços de Diagramação e Criação de Site 

Nome: Inara Suelane Telefone: (75) 99218-6951 
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Contrato de Gestão de Redes Sociais que entre si celebram o(a)  
__________________________, doravante denominado CONTRATANTE e  
a 2ks Agência Digital, doravante denominada CONTRATADA, para 
contratação de Gestão de Redes Sociais que será regido pelas cláusulas 
e condições previstas neste instrumento.  
   
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES  
   
I - CONTRATANTE:   

Guido Vaz Silva, com sede na Rua Mariz e Barros, n.121/1604, Icaraí, cidade de niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, CEP 24220-120, inscrita no CPF sob o n.095.942.697-31, neste ato 
representado pelo professor da Universidade Federal de Fluminense e coordenador do projeto 
(Planejamento da implementação de estratégias de captação e retenção de clientes da focus 
consultoria - Empresa Multidisciplinar de gestão empresarial e de pessoas). Sendo Associação 
Focus Consultoria também denominada Contratante.  

II - CONTRATADA: 2ks Agência Digital  
ENDEREÇO: Rua João Primo Marques Qd.07 lote 23 - Parque dos Buritis - Goiânia - GO  
CNPJ: 27.441.006/0001-50  
REPRESENTANTE LEGAL: Samuel Morais Santos    Telefone: (62) 99539-0158 E-MAIL: 
administrativo@2ksagenciadigital.com.br  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de gestão de redes sociais nas 
plataformas Facebook e Instagram, nos termos da proposta da CONTRATADA, o presente 
contrato engloba:  

  
I. Criação de 1 campanha e conjunto de anúncio patrocinado mensal para o Facebook Ads 

e Instagram Ads.   
II. Aprimoramento da Campanha: Até 1 (uma) atualização semanal.  
III. Meta da campanha: Reconhecimento da Marca, Alcance, Tráfego, Envolvimento, 

Geração de Cadastros  
IV. Relatório da Campanha: 1(uma) mensal  
V. Criação de 1 criativo de anúncio patrocinado mensal.  
VI. Planejamento de investimento   
VII. Seguimentação de publico-alvo  
VIII. Suporte: via whatsApp, telefone e e-mail  
IX. Planejamento de conteúdo, criação de personas, estratégias de engajamento com o 

público.   
X. Produção de conteúdo com criação de texto publicitário + post (imagem) com 8(oito) 

publicações integradas no Facebook e Instagram mensal.  
XI. Criação de 4 stories + 2 vídeos/mês de até 30 segundos para publicação no feed;  

Associação Focus Consultoria 
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XII. Aumento de curtidas e seguidores no Facebook e Instagram, alcance e conversões 
através de campanhas patrocinadas;   

   

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O preço global deste instrumento é de ____________________, considerando os 
R$ 

380,00 
quantitativos iniciais aprovados pela CONTRATANTE, de acordo proposta da 

CONTRATADA.   

Forma de pagamento:                                  Data de vencimento:  
 Boleto Todo dia 10 

  

– O pagamento deverá ser realizado no ato de assinatura deste documento, sendo feito por 
cartão de crédito, boleto, depósito ou transferência bancária.  

– O projeto terá início a partir do 1° pagamento da parcela e inclusão do material no sistema 
(Briefing), a eventual ausência de pagamento ocasionará na suspensão imediata dos serviços 
e finalização de contrato.  

- O não pagamento no respectivo vencimento de qualquer quantia devida, sem prévio acordo 
entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nos termos do presente, acarretará acréscimo de 
multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, da data de inadimplência 
até o efetivo pagamento.  

- Serviços não acordados anteriormente, deverão ser orçados fora deste contrato, que não 
contempla serviços alheios ao de gestão de redes sociais.  

   

CLÁUSULA QUARTA – GESTÃO DE REDES SOCIAIS  

A estratégia de marketing que será utilizada na campanha definida mediante negociação 
proposta para o CONTRATANTE: _______________________________________________ 
Alcance e engajamento O formato de anúncio patrocinado que engloba este contrato firmado 
mediante analise de informações (Briefing) e estratégias de marketing entre CONTRATADA e 
CONTRATANTE: _______________________________________Imagem única ou carrossel
 _________________________________  

Deverá ser acordado entre as partes, se no projeto as imagens ou vídeos serão fornecidas pela 
CONTRATADA ou pela CONTRATANTE, definindo assim o uso delas como total 
responsabilidade de quem as fornece.  

I.Caso seja fornecido pelo cliente, a qualidade das mídias será de responsabilidade do mesmo, 
sendo assim a CONTRATADA poderá cobrar por tais serviços de edição e aprimoramento da 
qualidade das imagens ou vídeos.  

II.Deverá ser efetuado, envio de conteúdo da criação da campanha de marketing digital para 
compor o material (Briefing), que serão de uso exclusivo para a CONTRATADA.  

III.Caso o fornecimento das mídias, sejam de mídias alternativas (internet, banco de imagens 
online, mídias sociais ou semelhantes), a CONTRATADA não se responsabilizará por direitos 
autorais.  
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IV.A criação da campanha para divulgação envolverá estratégias definidas pela CONTRATADA 
mediante proposta apresentada ao CONTRATANTE conforme negociação, são elas: geração 
de leads, reconhecimento de marca, aumentar alcance, aumentar conversão no site, gerar 
tráfego no site, impulsionar publicação, promover página, alcançar pessoas próximas a 
empresa (raio de 40km), obter conversão fora do Facebook, em sites parceiros usando o 
(Audience Networking), aumentar a participação no seu evento, palestras, cursos etc, divulgar 
aplicativo (Instalação e Envolvimento), promover catalogo de produtos, gerar mais visitas a sua 
loja. As estratégias que englobam o presente objeto serão descritas no âmbito deste contrato, 
conforme citado nesta cláusula.    

V.A campanha celebrará a criação de 1 (um) anúncio patrocinado por mês, podendo ser este em 
formato de (imagem, carrossel, vídeo, multimídia ou canvas), sendo estes definidos pela 
CONTRATADA mediante negociação, conforme o objeto deste contrato. O formato de anúncio 
que engloba o presente objeto será descrito no âmbito deste contrato, conforme citado nesta  
cláusula, estando ciente que o impulsionamento é de total responsabilidade do 
CONTRATANTE.   

VI.O anúncio patrocinado poderá ser alterado 1 (uma) vez por mês, estando ciente o 
CONTRATANTE de que tais alterações influenciarão no resultado da campanha, como 
curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações, sendo que tais alterações estão 
sujeitas a análise podendo ser aprovadas ou não pela plataforma Facebook Ads. Caso não 
seja aprovado, a CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE o motivo, sendo que o 
CONTRATANTE deverá aceitar a sugestão de correção informado pela CONTRATADA para 
continuidade da campanha, mantendo o pleno funcionamento.    

VII.A criação de um novo anúncio patrocinado, será feita com a normalização de um novo contrato 
estando o CONTRATANTE ciente, que o valor de investimento firmados neste contrato não é 
válido para anúncios patrocinados, somente a gestão dos mesmos.  

VIII.Serão feitas 8 (oito) publicações mensais conteúdo visual (imagem) dentro da Fanpage da 
empresa de forma orgânica, sendo que é de responsabilidade do CONTRATANTE informar 
quais temas e conteúdos deseja abordar na criação das postagens, estando ciente que o não 
envio das informações acarretará no atraso das publicações, sendo que a CONTRATADA não 
irá ressarcir tais atrasos e prolongar tais publicações de postagens devidamente atrasadas. O 
CONTRATANTE poderá solicitar a criação espontânea de conteúdo pela CONTRATADA, 
estando essa livre para escolher temas a serem abordados nas postagens, além de publicar o 
post sem aviso prévio, análise ou consentimento do CONTRATANTE na Fanpage da empresa.    

IX.As postagens serão publicadas na plataforma Facebook Ads e Instagram Ads. Será feito 

um modelo de post para publicação que será adaptado conforme o gosto do cliente. X.O 

anúncio patrocinado será veiculado na plataforma Instagram.  

XI. Criação de 4 stories + 2 vídeos/mês de até 30 segundos para publicação no feed;  

XII.É responsabilidade da CONTRATADA realizar a coleta de informações sobre o público alvo e 
regiões que o CONTRATANTE deseja atingir com a divulgação patrocinada.  

XIII.O CONTRATANTE terá acesso total a administração da Fanpage, podendo está 
acompanhando em tempo real o relatório quantitativo de resultados (ROI) retorno sobre 
investimento e as métricas da campanha de marketing.  

XIV.Será feito um modelo de layout, onde cada post (imagem) poderá ser alterado até 2 vezes, 
cada alteração o prazo de correção entrega é de até 2 dias úteis. Caso seja solicitado mais 
alterações será cobrado o valor de R$10,00 para cada alteração.   

XV. Após aprovação do post (imagem), não poderá ser feito nenhuma alteração.  
XVI. As alterações devem ser solicitadas de uma vez só, pois cada alteração individual em 

cada material, levará em conta o prazo de correção.  
XVII. Serão feitos planejamentos mensais de conteúdo (texto/foco do post), após aprovação, 

não poderá ser alterado.   
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XVIII.Após envio do planejamento de conteúdo o contratante deverá dar retorno em até 48h, 
o não retorno dentro do prazo implicará na continuidade dos trabalhos e aprovação 
automática do planejamento de conteúdo.  

XIX. Caso não aprove apontar as modificações necessárias em quais itens alterar, sendo 
que a Agência contratada, terá o prazo de até 48h para finalizar as alterações 
solicitadas e encaminhar para contratante aprovar, caso haja novas solicitações o 
prazo será de até 72 horas.  

XX. Após aprovação do planejamento, o departamento de criação, executará e entregará as 
mídias, conforme planejamento, sendo que o material enviado, passará pela analise a 
aprovação da contratante.  

XXI. Após envio das mídias (artes) o contratante deverá dar retorno em até 48h, o não 
retorno dentro do prazo implicará na continuidade dos trabalhos e aprovação 
automática do planejamento de conteúdo.  

  

CLÁUSULA QUINTA – USO DA IMAGEM  

Ambas as partes não poderão utilizar a imagem ou a identidade visual, sem o consentimento 
ou documento que afirma a possibilidade do mesmo.  

A CONTRATADA compromete-se a envidar todos os esforços no sentido de preservar a 
imagem da CONTRATANTE tomando os cuidados necessários em especial atenção às 
disposições expressas no Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, somente tomará a 
iniciativa de veicular materiais em nome da CONTRATANTE com sua prévia e expressa 
autorização quanto ao teor e a forma da comunicação.   

A CONTRATANTE, por sua vez se compromete a fornecer elementos comprováveis sobre o(s) 
produto(s) e/ou serviço(s) a fim de que as criações e produções publicitárias atendam os 
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e Código Brasileiro de Auto-regulamentação 
Publicitária.  

CLÁUSULA SEXTA – CONFIDENCIALIDADE  

Se durante a vigência deste contrato, qualquer uma das Partes vier a tomar conhecimento e/ou 
receber informações concernentes a segredo industrial e/ou comercial e idéias patenteáveis ou 
não, bem como quaisquer outras informações de natureza confidencial tituladas pela outra, a 
referida parte obriga-se por si, e/ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade, que 
vierem a ter acesso a tais informações, a mantê-las em absoluto sigilo, sendo- lhe vedado, 
durante a vigência deste contrato e nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente 
subsequentes, revelar essas informações a terceiros, em qualquer hipótese. As informações de 
natureza confidencial aqui objetivadas excluem, entretanto, aquelas que:   

(a) Sejam ou se tornem de domínio público, não por culpa da parte a quem tenham sido 
reveladas;  

(b) Sejam reveladas por um terceiro autorizado a fazê-lo; ou  

(c) Coincidam com informações já detidas por qualquer das Partes anteriormente ao início das 
tratativas relacionadas ao presente contrato.  

Se qualquer informação relevante de natureza confidencial chegar indevidamente ao 
conhecimento de terceiros, por ato culposo ou doloso de qualquer das Partes e/ou de 
quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade, tal ocorrência será considerada infração 
contratual da parte envolvida, com as conseqüências cabíveis.  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A utilização autorizada, por determinada Parte, de informações de natureza confidencial a que 
tiver acesso em função deste contrato, detidas pela outra Parte e/ou por qualquer outra 
empresa ligada direta ou indiretamente à mesma, cessará ao mesmo tempo em que:  (i) For 
solicitada pela CONTRATANTE a descontinuidade da prestação de serviço (campanha, 
promoção, publicidade e/ou propaganda) vinculada à informação de natureza confidencial cuja 
utilização foi autorizada; ou (ii) ocorrer a rescisão ou término deste contrato.    

Na hipótese de cessação de determinada prestação de serviço, por qualquer motivo, as Partes 
devolverão, imediatamente, a quem de direito, quaisquer documentos, fórmulas, processos, 
desenhos em papel ou arquivo eletrônico e demais especificações que estejam em seu poder 
para a prestação do serviço descontinuado.    

CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS AUTORAIS  

A CONTRATADA é a titular dos direitos autorais patrimoniais sobre todos os trabalhos 
publicitários desenvolvidos pelos seus profissionais, concedendo à CONTRATANTE, neste ato 
e por este instrumento, a utilização de todas aqueles durante a vigência do presente contrato 
e/ou de suas renovações, aplicando-se as disposições da Lei 4.680/65, bem como do Decreto 
n. 57.690/66 e a Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).   

A CONTRATADA deverá assegurar que as obras publicitárias por ela criadas através de seus 
departamentos, possam ser usadas pela CONTRATANTE, a qualquer instante durante a 
vigência deste contrato, nos limites estabelecidos nos contratos firmados com outros titulares 
de direitos, tais como Produtoras Cinematográficas, Produtoras de Som, Fotógrafos, Atores e 
outros.    

No caso de pretender a CONTRATANTE reutilizar os materiais criados pela CONTRATADA, 
após o encerramento desse contrato, além dos direitos da CONTRATADA, também os direitos 
de terceiros, fornecedores de produtos e/ou serviços auxiliares (produtores cinematográficos, 
de som, fotógrafos, ilustradores, artistas e modelos, etc) deverão ser negociados diretamente 
entre estes e a CONTRATANTE pela concessão de uso de suas criações e/ou imagens, som 
de voz, nome, etc., pelo prazo, território e finalidades determinadas em contrato específico.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  

I - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos na cláusula quarta;  

b) Notificar a CONTRATADA, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer 
alteração na modificação do objeto;  

c) Designar servidor do seu quadro de pessoal para acompanhar, fiscalizar e receber o 
serviço prestado, o qual deverá atestar a sua perfeita execução ou eventuais 
irregularidades, de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento;  

d) Informar a contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, quando 
ocorrer mudança quanto as informações da empresa;  

e) Os prazos de execução dos serviços também são de responsabilidade do cliente, uma 
vez que as etapas de desenvolvimento e o avanço para as etapas seguintes 
dependem de informações por ele cedidas, bem como de sua aprovação;  

f) Deverão ser encaminhados pela CONTRATANTE a CONTRATADA, em até 01 (um) 
dia útil após o início do cronograma de trabalho, todas as informações e materiais 
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necessários para o início do projeto, dentre os quais a logomarca em vetor (arquivo 
aberto) formato CDR, PSD, AI ou PNG, obrigatoriamente.  

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) Garantir a qualidade dos serviços prestados e, se acaso constatado qualquer vício na 
prestação dos serviços, corrigi-lo no prazo de 02 (dois) dias uteis;  

b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da 
contratação;  

c) Após a aprovação do desenvolvimento da campanha de marketing a CONTRATADA 
terá o prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) para entregar o serviço finalizado.  

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO  

O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que devidamente fundamentado, estando ambas as partes cientes e tais alterações.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES  

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no presente contrato ensejará a 
aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. Efetivando cancelamento do 
contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E PAUSAMENTO DA CAMPANHA  

O presente Contrato poderá ser rescindido ou pausado a qualquer tempo:  

I) por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso 
prévio de, no mínimo, 15 (quinze) dias;  

II) por inadimplemento;  

III) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 
impeditivo da execução do Contrato.  

IV) quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o 
contrato, nos casos especificados no art. 79 da Lei 8.666/93.  

V) após 10 dias de não pagamento, ou outras funções que impeça o recebimento do 
mesmo, os serviços serão automaticamente cancelados.  

VI) o CONTRATANTE poderá solicitar cancelamento a CONTRATADA, sem vínculo de 
fidelidade, multas ou permanência mínima obrigatória e cobranças recorrentes.  

  
Parágrafo Único: O CONTRANTE está ciente de que não fazemos reembolso de 
nenhum valor após o serviço estiver começado ou finalizado. E que independente dos 
serviços serem usados ou não durante o mês, os pagamentos são mensais. A não 
utilização dos serviços não implica em suspensão das atividades, ou bônus para mês 
posterior.  
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 Local: ________________________________ Data: ________/_____________/_________ 
Goiânia

 02 07 20 
  

  
  

____________________________________________  

Contratada  
  

_________________________________________  

Contratante  
  

  Kellen L
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Contrato de Gestão de Marketing que entre si celebram o(a) BRASIL TUR 
OPERADORA DE VIAGENS LTDA, doravante denominado CONTRATANTE 
e a 2ks Agência Digital, doravante denominada CONTRATADA, para 
contratação de Gestão de Marketing que será regido pelas cláusulas e 
condições previstas neste instrumento. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
  
I - CONTRATANTE: Brasil Tur Operadora de Viagens Ltda 
ENDEREÇO: Rua 5, 1140, Cond. Ed. Palladium Center, Sala 10, Setor Oeste, Goiânia-GO 
CEP: 74.115-060 
CNPJ/CPF: 26.770.976/0001-37 
REPRESENTANTE LEGAL:   Victor Hugo         Diretor Financeiro                                                                 
Telefone: (62) 98162-4228 
E-MAIL: financeiro@brasilturoperadora.com 
  
II - CONTRATADA: 2ks Agência Digital 
ENDEREÇO: Avenida 136, nº 761 – Quadra F44, Lote 02-E, Andar 11, Caixa Postal A-4; Setor 
Sul - Goiânia – GO, CEP: 74093-250, 
CNPJ: 27.441.006/0001-50 
REPRESENTANTE LEGAL: Samuel Morais Santos    Telefone: (62) 99539-0158 
E-MAIL: administrativo@2ksagenciadigital.com.br 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de gestão de marketing, nos termos 
da proposta da CONTRATADA, o presente contrato engloba: 

I. Criação de Marca Básica 
II. Criação de Site Básico  

III. Serviço de Assessoria de Comunicação (Mensal); 
IV. Gestão de Redes Sociais (Mensal); 
V. Gestão de Anúncios no Google Ads (Mensal); 

VI. Manutenção de Site (Mensal); 
VII. Gestão de Campanha de E-mail Marketing (Mensal). 
VIII. Produção de peças gráficas (Mensal) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

O preço global deste instrumento é de R$ 3.600,00, mensal considerando os 
quantitativos iniciais aprovados pela CONTRATANTE, de acordo proposta da CONTRATADA.  

Forma de pagamento: Boleto                                 Data de vencimento: Todo dia 20 
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 – O pagamento deverá ser realizado no ato de assinatura deste documento, sendo feito por 
cartão de crédito, boleto, dinheiro, depósito ou transferência bancária. 

 – A Criação da campanha terá início a partir do 1° pagamento da parcela e inclusão do 
material no sistema (Briefing), a eventual ausência de pagamento ocasionará na suspensão 
imediata dos serviços e finalização de contrato. 

 – Caso houver parcelas, as mesmas deverão ser feitas através de parcelas por cartão de 
crédito, boleto, transferência bancária ou depósito. 

CLÁUSULA QUARTA – Do Reajustamento 

Os preços dos serviços previstos na Cláusula Quarta serão reajustados após 12 (doze) meses 
a contar do início de vigência deste contrato pela variação do INPC/IBGE, ou outro índice que 
venha a substituí-lo, acumulado no período.  

  

CLÁUSULA QUINTA – GESTÃO DE MARKETING 

 

Criação da Marca 

I. Estudo de referências, 
II. Pesquisa específico para o desenvolvimento gráfico/conceitual da marca 
III. Desenvolvimento do logo, como conceito, versão principal, variações de aplicação  
IV. Marca na versão vertical e horizontal reduzida, versões monocromáticas 
V. Mini manual de marca com apresentação do conceito da Marca, tipografia 

utilizadas e cores, criação de cartão de visitas 

Criação de Site Institucional 

I. Criação de site institucional simples com hospedagem web e registro de domínio 
II. Criação de até 7 páginas web e 2 banners para a página principal 
III. Criação de 2 contas de e-mail corporativa de 10GB cada. 
IV. Ativação de redes sociais, integração com Whatsapp e chat online 
V. Aplicação de técnicas de SEO, e design responsivo.  

Assessoria de Comunicação 

VI. Manter o relacionamento de qualquer tipo de organização com a imprensa através 
da produção de conteúdo editoriais 

VII. Atendimento oportuno aos questionamentos e/ou solicitação dos veículos de 
comunicação em relação aos assuntos pertinentes ao Contratante, fornecendo 
informações e auxiliando no preparo de reportagens, entrevistas, ações, 
programas e serviços;  

VIII. Produção de vídeo institucional de duração de até 2 minutos, para TV, Youtube e 
Redes Sociais. 

IX. Buscar a abertura de espaços gratuitos e pagos na mídia espontânea (televisão, 
rádio, jornal, internet) para a divulgação das demandas da empresa  

X. Envio de releases, notas, artigos e comunicados com a imprensa, além de 
realizara cobertura de eventos internos da empresa, com filmagem e fotografia.  
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XI. Clipagem e monitoramento da informação por meio do fornecimento diário (via 
correio eletrônico) de clipping dos principais portais de notícias e mídia impressa 
com envio de dados capturados por meio de arquivo digital 

 

Gestão de Redes Sociais 

 
I. Criação de 2 campanhas e conjunto de anúncio patrocinado mensal para o Facebook 

Ads e Instagram Ads. Revisão de conteúdo textual e de peças criativas 
II. Aprimoramento da Campanha: Até 2 (duas) atualizações semanais. 

III. Meta da campanha: Reconhecimento da Marca, Alcance, Tráfego, Envolvimento, 
Geração de Cadastros 

IV. Relatório da Campanha: 1(uma) mensal 
V. Criação de 2 criativo de anúncio patrocinado mensal. 
VI. Planejamento de investimento e Segmentação de público-alvo 
VII. Ultra Segmentação, Publico Semelhante e Lookalike 

VIII. Suporte: via whatsapp, telefone e e-mail 
IX. Planejamento de conteúdo, criação de personas, estratégias de engajamento com o 

público.  
X. Produção de conteúdo com criação de texto publicitário + post (imagem) com 

16(dezesseis) publicações integradas no Facebook, Instagram, LinkedIn e Google Meu 
Negócio mensal. 

XI. Das 16 publicações, 8 serão stories e 4 Vídeo GIFS de até de até 60 segundos para 
publicação no IGTV e REELS; Ou 4 Posts em formato de carrossel de até 3 cards.  

XII. Aumento de curtidas e seguidores no Facebook e Instagram, alcance e conversões 
através de campanhas patrocinadas.  

XIII. Envio de relatórios de resultados mensal e analise de métricas 

 

Google Ads 

I.A campanha celebrará a ativação de 1(um) grupo de anúncios e 1 campanha rede de 
pesquisa. Meta de campanha: Vendas e Tráfego no site. Gestão de até 12(doze) Palavras 
Chaves e Negativação de até 24 termos de pesquisa. Criação de 1(uma) conta de anúncios, 
definição de objetivo, estruturação do anúncio, escolha das palavras-chave e segmentação. 
Ativação rede display (Remarketing) anúncio formato de texto (padrão). Ativação de até 1(uma) 
extensões de anúncio: Chamada e frase de destaque. Verba no anúncio: De R$150,00 á 
R$500,00 *(pago para o google) 

II.A campanha poderá ser alterada 1 (uma) vez por semana, estando ciente o CONTRATANTE 
de que tais alterações passarão por análise pela plataforma Google Ads, podendo ser 
aprovadas ou não pela plataforma de gerenciamento das campanhas Google Ads. Caso não 
seja aprovado, a CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE o motivo, sendo que o 
CONTRATANTE deverá aceitar a sugestão de correção informado pela CONTRATADA para 
continuidade e pleno funcionamento da campanha. Caso o CONTRATANTE não aceite a 
sugestão de correção informado pela CONTRATADA o mesmo terá a campanha pausada, e 
deverá solicitar uma nova alteração, sendo esta submetida a análise novamente. O 
pausamento da campanha em vista da não aceitação da sugestão informada pela 
CONTRATADA não implicará em ressarcimento ou prorrogação de campanha, o valor investido 
referente aos dias pausados será acumulado como saldo para investimento na campanha.  

III.O CONTRATANTE terá 1 relatório mensal em relação ao desempenho da campanha, podendo 
estar acompanhando o quantitativo de resultados (ROI) retorno sobre investimento e as 
métricas da campanha de marketing alcançadas pela campanha. 
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Manutenção de Site 

I. Aprimoramento visual do design do site com substituição de banners, melhorando a 
disposição de como o conteúdo está sendo apresentado para o cliente. 

II. Melhorar a velocidade do site para dispositivos móveis 

III. Aplicar meta tags e palavras chaves de buscas para aprimorar o SEO do site e obter 
melhor ranqueamento nas pesquisas. Monitoramento pelo Google Analytics 

IV. Atualizar pacotes de viagens e promoções, atualizar conteúdo do site  

 

E-mail Marketing 

I. Implementação e configuração do sistema em um servidor web e estruturação do 
e-mail (dados e layout customização); 

II. Utilização de técnicas de SEO (Search Engine Optimization) no desenvolvimento; 
III. Implementação do Análises de contatos que clicaram e que abriram para monitorar 

o tráfego das campanhas; 
IV. Importação e cadastramento em newsletter; 
V. Programação de campanhas - Funil de Vendas Até 2 Disparos Semanais; 

Relatórios; Segmentação; E-mail de aniversário; Datas comemorativas; Formulário 
opt-in; e testes de envio; 

VI. Criação de Design do E-mail, configuração da lista de contatos, e automação de 
disparos para campanhas de email marketing segmentadas. 

 

Criação de Peças Gráficas 

I. Produção de até 2 convites modelo impresso e digital por mês 
II. Criação de até 1 arte de camiseta personalizada para eventos turísticos mês 
III. Produção de até 4 Arte de Bloco de notas personalizado, criação de 2 adesivos 

personalizados de passeios turísticos 
IV. Criação, diagramação e ilustração de até 1 ebook por mês. 
V. Produção de 1 folder frente verso mensal 

CLÁUSULA SEXTA – USO DA IMAGEM 

Ambas as partes não poderão utilizar a imagem ou a identidade visual das empresas, sem o 
consentimento ou documento que afirma a possibilidade do mesmo. 

A compra de tais serviços e/ou produtos não dará o direito do cliente solicitar a CONTRATADA 
material que possa ser feito publicação ou impressão do mesmo. Caso necessário deverá 
haver um acordo entre as partes para tais atos. 

Parágrafo Único: Caso o uso de tais itens citados acima seja descumprido, a CONTRATADA 
terá o direito de se portar judicialmente, tomando as medidas cabíveis a tal descumprimento de 
tal cláusula. 

CLÁUSULA SÉTIMA – CONFIDENCIALIDADE 

Se durante a vigência deste contrato, qualquer uma das Partes vier a tomar conhecimento e/ou 
receber informações concernentes a segredo industrial e/ou comercial e ideias patenteáveis ou 
não, bem como quaisquer outras informações de natureza confidencial tituladas pela outra, a 
referida parte obriga-se por si, e/ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade, que 
vierem a ter acesso a tais informações, a mantê-las em absoluto sigilo, sendo- lhe vedado, 
durante a vigência deste contrato e nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente 
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subsequentes, revelar essas informações a terceiros, em qualquer hipótese como dados de 
redes sociais e acessos, planejamentos, contas de anúncios, etc. As informações de natureza 
confidencial aqui objetivadas excluem, entretanto, aquelas que:  

(a) Sejam ou se tornem de domínio público, não por culpa da parte a quem tenham sido 
reveladas; 

(b) Sejam reveladas por um terceiro autorizado a fazê-lo; ou 

(c) Coincidam com informações já detidas por qualquer das Partes anteriormente ao início das 
tratativas relacionadas ao presente contrato. 

Se qualquer informação relevante de natureza confidencial chegar indevidamente ao 
conhecimento de terceiros, por ato culposo ou doloso de qualquer das Partes e/ou de 
quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade, tal ocorrência será considerada infração 
contratual da parte envolvida, com as consequências cabíveis.   

A utilização autorizada, por determinada Parte, de informações de natureza confidencial a que 
tiver acesso em função deste contrato, detidas pela outra Parte e/ou por qualquer outra 
empresa ligada direta ou indiretamente à mesma, cessará ao mesmo tempo em que:  (i) For 
solicitada pela CONTRATANTE a descontinuidade da prestação de serviço (campanha, 
promoção, publicidade e/ou propaganda) vinculada à informação de natureza confidencial cuja 
utilização foi autorizada; ou (ii) ocorrer a rescisão ou término deste contrato.   

Na hipótese de cessação de determinada prestação de serviço, por qualquer motivo, as Partes 
devolverão, imediatamente, a quem de direito, quaisquer documentos, fórmulas, processos, 
desenhos em papel ou arquivo eletrônico e demais especificações que estejam em seu poder 
para a prestação do serviço descontinuado.   

 

CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS AUTORAIS 

A CONTRATADA é a titular dos direitos autorais patrimoniais sobre todos os trabalhos 
publicitários desenvolvidos pelos seus profissionais, concedendo à CONTRATANTE, neste ato 
e por este instrumento, a utilização de todas aqueles durante a vigência do presente contrato 
e/ou de suas renovações, aplicando-se as disposições da Lei 4.680/65, bem como do Decreto 
n. 57.690/66 e a Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).  

A CONTRATADA deverá assegurar que as obras publicitárias por ela criadas através de seus 
departamentos, possam ser usadas pela CONTRATANTE, a qualquer instante durante a 
vigência deste contrato, nos limites estabelecidos nos contratos firmados com outros titulares 
de direitos, tais como Produtoras Cinematográficas, Produtoras de Som, Fotógrafos, Atores e 
outros.   

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

I - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos na cláusula quarta; 

b) Notificar a CONTRATADA, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a 
partir da data de finalização do projeto, quando ocorrer qualquer alteração na 
modificação do objeto; 
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c) Designar servidor do seu quadro de pessoal para acompanhar, fiscalizar e receber o 
serviço prestado, o qual deverá atestar a sua perfeita execução ou eventuais 
irregularidades, de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento; 

d) Informar a contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, quando 
ocorrer mudança quanto as informações da empresa; 

e) Os prazos de execução dos serviços também são de responsabilidade do cliente, uma 
vez que as etapas de desenvolvimento e o avanço para as etapas seguintes dependem 
de informações por ele cedidas, bem como de sua aprovação; 

II - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Garantir a qualidade dos serviços prestados e, se acaso constatado qualquer vício na 
prestação dos serviços, corrigi-lo no prazo de 03 (três) dias uteis; 

b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da 
contratação; 

c) No caso de opção pelo CONTRATANTE de entrega, respeitar os prazos para entrega 
previstos. 

d) Executar os serviços com um prazo máximo de entrega de 5 dias úteis. Sendo assim a 
CONTRATADA terá um prazo de 5 dias a contar da solicitação do serviço até a 
conclusão da prévia do material. 

e) Quando solicitado um novo serviço, deverá ser concluído o anterior. 

f) Após a aprovação do desenvolvimento da campanha de marketing a CONTRATADA 
terá o prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) para entregar o serviço finalizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO 

O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que devidamente fundamentado, estando ambas as partes cientes e tais alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E PAUSAMENTO DA CAMPANHA 

O presente Contrato poderá ser rescindido ou pausado a qualquer tempo: 

I) por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso 
prévio de, no mínimo, 15 (quinze) dias; 

II) por inadimplemento; 

III) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 
impeditivo da execução do Contrato. 

IV) quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o 
contrato, nos casos especificados no art. 79 da Lei 8.666/93. 

V) após 10 dias de não pagamento, ou outras funções que impeça o recebimento do 
mesmo, os serviços serão automaticamente cancelados. 
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VI) A fidelidade do presente contrato será de 12 meses, a contar da data de assinatura 
do mesmo. O rompimento do contrato pelas partes ocasionará multa de 30% do valor 
total do presente objeto. 

 
Parágrafo Único: O CONTRANTE está ciente de que não fazemos reembolso de 
nenhum valor após o serviço estiver começado ou finalizado. E que independente dos 
serviços serem usados ou não durante o mês, os pagamentos são mensais. A não 
utilização dos serviços não implica em suspensão das atividades, ou bônus para mês 
posterior. 

  

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORMALIZAÇÂO 
 

 
I) De acordo com o código de defesa do consumidor informo Senhor (a) está ciente 

sobre todas as especificações, de como vai funcionar o seu produto, bem como 
regras e normativas do contrato, que podem ser consultadas, pelo e-mail 
atendimento@2ksagenciadigital.com.br. Este contrato que estamos formalizando, 
vai gerar um código de acesso que será enviado para você no e-mail cadastrado. 
 

II) A eventual ausência de pagamento ocasionará na suspensão imediata dos 
serviços e finalização de contrato, caso queira atualizar dados cadastrais ou 
alterar o conteúdo das campanhas é possível fazer isso pela central do cliente, 
através do endereço atendimento@2ksagenciadigital.com.br. 

 
Você confirma que está ciente sobre todas as informações e especificações do produto? (   x      
), para mais informações dúvidas ou sugestões acesse o nosso site 
www.2ksagenciadigital.com.br. A 2ks Agência Digital agradece a preferência e deseja bons 
negócios. 
 
Goiânia, 21 de janeiro de 2018 

 

 
___________________________ 

Contratada 
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_________________________________________ 

Contratante 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

02417249103

03739850108

Página 7 de 7

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2022.
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa 2KS Agência Digital Publicidade Ltda, conforme
eventos 1008463, 1008469, 1008474, 1008477, 1008480, 1008487,1008490, 1008500, 1008502 e 1008503.

Informo que a sessão eletrônica encontra-se em
andamento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/02/2022, às 16:15, 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
1008517 e o código CRC 4B1D0933.

0007707-80.2021.6.02.8000 1008517v1
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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 fevereiro de 2022.
Ao Pregoeiro João Hermínio de Barros Neto
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1008517, esta

Secretaria vem pronunciar-se no sentido de que a proposta
apresentada pela 2KS Agência Digital Publicidade
Ltda, 1008463, está formal e materialmente em
conformidade com as disposições do Termo de Referência
GSAD 0980969.

 
No que diz respeito ao preço formulado pela

empresa, esta Secretaria entende que a proponente declarou
os seus custos e apresentou suas justificativas para
composição deles, não cabendo a esta unidade emitir juízo de
valoração quanto às/aos despesas/custos que a empresa terá
para executar os serviços a que se propõe.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/02/2022, às 09:06, 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
1008774 e o código CRC B11AC219.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 18/04/2022
FGTS 22/02/2022
Trabalhista Validade: 22/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/02/2022
Receita Municipal Validade: 31/01/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/12/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 04/02/2022 09:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 04/02/2022 10:36:20 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA 
CNPJ: 27.441.006/0001-50 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2019 10:47 SOB Nº 52204751970.
PROTOCOLO: 190103825 DE 22/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900265900. NIRE: 52204751970.
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 22/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo CONTRATO SOCIAL (1013177)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 306



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2019 10:47 SOB Nº 52204751970.
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11900265900. NIRE: 52204751970.
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 22/01/2019
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CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2019 10:47 SOB Nº 52204751970.
PROTOCOLO: 190103825 DE 22/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900265900. NIRE: 52204751970.
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 22/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2019 10:47 SOB Nº 52204751970.
PROTOCOLO: 190103825 DE 22/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900265900. NIRE: 52204751970.
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 22/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

TODAS AS COMARCAS
 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 4 de fevereiro de 2022, às 09:54:04 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 4 de fevereiro de 2022

N
º

: 104089645043

Requerente : empresa 2ks agência digital publicidade ltda

CNPJ : 27441006000150

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104089645043

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 04/02/2022 - 09:54:04
Validação pelo código: 104089645043, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublicaCertidão FALÊNCIA E CONCORDATA (1013178)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 310



04/02/22, 09:41 https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp
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Secretaria Municipal de Finanças

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 
 
 

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.735.523-0 
 
 
 

Prazo de Validade: até 04/05/2022 
 
 

CNPJ: 27.441.006/0001-50

 

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A
VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº
5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária
imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975
(C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de
3 de março de 2021.

 
 

GOIANIA(GO), 4 DE FEVEREIRO DE 2022

 

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: SAMUEL MORAIS SANTOS 
 
CPF/CNPJ: 037.398.501-08 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 10:03:41 do dia 04/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 80Y0040222100341 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/02/2022 às 10:05) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 037.398.501-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

61FD.2497.0EBE.C927 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 04/02/2022 as 10:05:27 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOS 
 
CPF/CNPJ: 024.172.491-03 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 10:04:32 do dia 04/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: NW16040222100432 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/02/2022 às 10:06) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 024.172.491-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

61FD.24B8.E085.9960 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 04/02/2022 as 10:06:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
27.441.006/0001-50
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
01/04/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
2KS AGENCIA DIGITAL 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
73.11-4-00 - Agências de publicidade 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01-5-02 - Web design 
73.19-0-03 - Marketing direto 
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R 1137 

NÚMERO 
306 

COMPLEMENTO 
QUADRA242 LOTE 19 

 
CEP 
74.180-160 

BAIRRO/DISTRITO 
SET MARISTA 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
KSCONSULTORIA.DIGITAL@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(62) 9539-0158/ (62) 8108-9746 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/04/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/02/2022 às 09:36:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 01/04/2017
CNAE Primário: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

CNAE Secundário 1: 6201-5/02 - WEB DESIGN
CNAE Secundário 2: 7319-0/03 - MARKETING DIRETO
CNAE Secundário 3: 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
CNAE Secundário 4: 7410-2/99 - ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato
CEP: 74.180-160
Endereço: RUA 1137, 306 - QUADRA242 LOTE 19 - SET MARISTA
Município / UF: Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 95390158 Telefone: (62) 81089746
E-mail: KSCONSULTORIA.DIGITAL@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
037.398.501-08CPF:

Nome: SAMUEL MORAIS SANTOS

Emitido em: 04/02/2022 09:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
037.398.501-08CPF:

Nome: SAMUEL MORAIS SANTOS
E-mail: ksconsultoria.digital@gmail.com

Emitido em: 04/02/2022 09:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

42
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 024.172.491-03 Participação Societária: 40,00%
Nome: KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOS
Número do Documento: 6416883 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 23/09/2013 Data de Nascimento: 14/01/1999
Filiação Materna: LUCIMAR VIEIRA DA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6123148 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 01/11/2011

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SAMUEL MORAIS SANTOSNome:

037.398.501-08Estrangeiro:

CEP: 75.383-669
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, SN - QD A CASA 11 - SETOR CRISTINA
Município / UF: Trindade / Goiás
Telefone: (62) 95256951
E-mail: ksconsultoria.digital@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 037.398.501-08 Participação Societária: 60,00%
Nome: SAMUEL MORAIS SANTOS
Número do Documento: 6123148 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 01/11/2011 Data de Nascimento: 27/10/1995
Filiação Materna: ROSILEIDE MORAIS SANTOS
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6416883 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 26/09/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOSNome:

024.172.491-03Estrangeiro:

CEP: 75.383-669
Endereço: CONDOMINIO PORTAL DOS VENTOS - QUADRA A CASA 11 - SETOR
Município / UF: Trindade / Goiás
Telefone: (62) 95390158
E-mail: 2ksagenciadigital@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
892 - Propaganda e Publicidade
15601 - Consultoria e Assessoria - Comunicação
17108 - Consultoria e Assessoria - Marketing

Emitido em: 04/02/2022 09:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Serviços
22039 - Confecção Materiais Propaganda
25330 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Emitido em: 04/02/2022 09:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Goiânia / Goiás
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

892 Propaganda e Publicidade Ativo

15601 Consultoria e Assessoria - Comunicação Ativo

17108 Consultoria e Assessoria - Marketing Ativo

22039 Confecção Materiais Propaganda Ativo

25330 Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico Ativo

Emitido em: 04/02/2022 09:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

Relatório ASCOM CRO-DF 012 21/12/2021

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 005 21/12/2021

CONTRATO FOCUS CONSULTORIA 002 21/12/2021

CONTRATO SAAE 002 21/12/2021
SINAPRO(Sindicato Das Agências De Publicidade
De Goiás)

004 21/12/2021

CONTRATO CRO-DF 001 21/12/2021
CENP (CONSELHO EXECUTIVO NACIONAL DE
NORMAS PADRÃO DE PUBLICIDADE)

006 21/12/2021

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade

Portfólio Imprensa CRO-DF 007 21/12/2021

Empresa k9 Clinica Veterinária 010 21/12/2021

Declaração de Atestados De Capacidade Técnica 008 21/12/2021

Empresa E-Natures 012 21/12/2021

Empresa Versat Seguros 011 21/12/2021

CONTRATO BRASILTUR 01 21/12/2021

Empresa BrasilTur - Goiás 003 21/12/2021

Empresa Focus Consultoria 001 21/12/2021

Empresa Lacipa 002 21/12/2021

Emitido em: 04/02/2022 09:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 04/02/2022 09:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 04/02/2022 09:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 04/02/2022 09:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.441.006/0001-50
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

Atividade Econômica Principal:

7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Endereço:
RUA 1137, 306 - QUADRA242 LOTE 19 - SET MARISTA - Goiânia / Goiás

Emitido em: 04/02/2022 09:31 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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04/02/22, 10:44 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=15043868 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 27.441.006/0001-50 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA 

27 de Janeiro de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011

SAMUEL MORAIS SANTOS, como representante devidamente constituído de 27.441.006/0001-50 - 2KS AGENCIA
DIGITAL PUBLICIDADE LTDA doravante denominado 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, para fins do disposto
no Edital do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 5/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Goiânia, em 27 de Janeiro de 2022. 

SAMUEL MORAIS SANTOS
 

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.441.006/0001-50, declara que, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Goiânia, 27 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.441.006/0001-50, declara que não possui em
sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Goiânia, 27 de Janeiro de 2022.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (1013256)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 330



04/02/22, 10:45 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prpCod=15043868 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.441.006/0001-50, declara para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Goiânia, 27 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 5/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 27.441.006/0001-50 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

Goiânia, 27 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº 27.441.006/0001-50, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia, 27 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.441.006/0001-50, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Goiânia, 27 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00005/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

27.441.006/0001-50 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Diagramação Eletrônica e Projeto
Gráfico

UNIDADE 1 R$ 1.656,0000 R$
1.100,0000

R$
1.100,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de editoração/diagramação
para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União,
em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$
1.100,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
1.100,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar

Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (1013259)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 335

javascript:self.print()


Ata PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 (1013261)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 336



Ata PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 (1013261)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 337



Ata PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 (1013261)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 338



Ata PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 (1013261)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 339



Ata PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 (1013261)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 340



14/02/22, 15:17 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Conforme solicitado no Edital ítem 10.10.3.3, não foi comprovado vínculo formal dos profissionais descritos pela
empresa declarada habilitada. A mesma também não apresentou publicação na qual o nome do profissional
estivesse na publicação, conforme também solicitado em edital.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRE SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

ILUSTRE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
REF. PROCESSO Nº 0007707-80.2021 | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022.

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contras da União, em observância ao disposto no
art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos.

KG NASCIMENTO MARKETING – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.
39.421.244/0001-83, com sede na Rua Walter de Castro n. 5, bairro Cidade dos Funcionários, no município de
Fortaleza, estado do Ceará, neste ato representado pelo seu sócio administrador Karina Gomes Nascimento,
brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n. 2005009247418 e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.
067.849.563-70, vem, com fundamento no art. 44 do Decreto n. 10.024/2019 e cláusula editalícia 12.1, interpor
RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão de classificação da proposta da licitante 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA, já qualificada, no procedimento licitatório na modalidade de pregão na sua forma eletrônica n.
05/2022, aberto pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
27.441.006/0001-50, com endereço na R 1137, número 306 – QUADRA242 LOTE 19 – SET MARISTA, Goiânia-GO,
CEP 74.180-160, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DA TEMPESTIVIDADE.

O Decreto n. 10.024/2019 estabeleceu as seguintes normativas no tocante à interposição de recursos
administrativos.

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três
dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

Igualmente, o ato convocatório estabeleceu (fls. 14):

12. DOS RECURSOS
12.1.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
12.2. O RECORRENTE que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar sua fundamentação, em campo
próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias.

Considerando que a proposta de preços e os documentos de habilitação da licitante 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA foram aceitos, restando declarada vencedor do certame na data de 04/02/2022 e considerando
ainda que a Recorrente apresentou a imediata e devida manifestação da sua intenção de recorrer, a qual foi aceita,
em 04/02/2022, tem-se que a interposição das presentes razões recursais foram tempestivas, razão pela qual deve
o presente recurso ser conhecido e o mérito apreciado para conceder o provimento do pleito.

DAS RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

II - DA BREVE SÍNTESE FÁTICA.

Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2022 às 14h foi iniciada a sessão pública de abertura de licitação na
modalidade de pregão na forma eletrônica sob o n. 05/2022, do tipo menor preço, aberta pelo TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS.
O certame tem por objeto a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contras da União, em
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020. O valor máximo fixado para os serviços foi
de R$ 1.656,00 (um mil e seiscentos e cinquenta e seis reais). 

A Pregoeira então abriu a sessão pública e em atendimento às disposições contidas no edital, divulgou as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes. Superada a fase de lances a
empresa ora recorrida foi classificada no 1º lugar.

Pois bem, após análise e aceitação da proposta, foi-se verificado as documentações referentes ao processo de
habilitação, e então foi divulgado o resultado, que a declarou aceita e habilitada.

Ocorre que, a decisão de classificação da proposta da Recorrida está em desacordo com a ordem jurídica vigente,
em evidente violação ao princípio da isonomia, previsto nos art. 2º do Decreto n. 10.024/2019, conforme se passa
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a demonstrar fundamentadamente.

III – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO.

III.1. DO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL.

O edital estabeleceu como critérios de habilitação, a disponibilidade de no mínimo um profissional com experiência
anterior em diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado, comprovado por meio de publicação
onde deverá haver o nome do profissional na publicação. Além disso, estabeleceu-se também que fosse
comprovado vínculo formal do profissional apresentado feito através dos documentos descritos no edital ou algum
outro documento hábil à comprovação do vínculo profissional. Requisitos, reafirmado explicitamente, na regra
editalícia 10.10.3.2 e 10.10.3.3. onde versa o exposto.
Ressalto que o atestado apresentado pela licitante, não encontra-se elencado no que preceitua no item 10.10.3.3.
Uma vez que, como tal declaração informa a existência de profissionais contratados, mas não apresentou nenhuma
comprovação de carteira assinada, contrato de trabalho ou qualquer documento, reconhecido em cartório,
deixando a credibilidade desta declaração questionável, até mesmo com relação à data do documento apresentado
de 24 de Fevereiro de 2021, quase um ano anterior a presente data.
Nesse passo, a licitante 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, apresentou um documento não elencado
dentre os previstos para comprovação de tais vínculos com os profissionais mencionados pela recorrida. Além
disso, a licitante também apresentou links de publicações, no entanto nenhuma delas consta o nome dos
profissionais mencionados, usando apenas certificados e diplomas para comprovação da capacidade de cada
profissional, divergente do edital que exige publicações com crédito para o profissional cujo o vínculo for
comprovado. Tendo assim sua habilitação equívoca no instrumento convocatório ensejando lesão ao princípio da
isonomia, previstos no art. 2º do Decreto n. 10.024/2019.Ora, o princípio da isonomia impõe que todos os
concorrentes tenham os mesmos tratamentos de acordo com as regras previstas no edital. Tal princípio produz
estabilidade na relação travada por força do certame e trazem segurança jurídica para os licitantes no processo
licitatório.

Desta feita, de todo irregular a condução do certame em habilitar a licitante.

III.2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE ACEITOU A HABILITAÇÃO DA DA PROPOSTA.

É certo que a decisão administrativa que aceitou a habilitação da referida proposta afetou direitos ou interesses das
demais licitantes. Nesse passo, deve estar devidamente fundamentada nos termos do art. 50 da Lei n. 9.784/99,
sob pena de nulidade.

Então, deve o ato administrativo que aceitou esta habilitação, apresentar a devida fundamentação, tendo em vista
a licitante, 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, não comprovar vínculo profissional por documento exigido
no edital e nem mesmo a publicação em nome do profissional que executará o objeto desta licitação. O princípio da
motivação impõe o atendimento da necessidade de se explicitar o motivo e o fundamento jurídico. Inexistindo a
devida motivação no presente caso a decisão que aceitou a suposta demonstração da exequibilidade é nula.

IV- DOS PEDIDOS.

Ante o exposto, requer-se que Vossa Senhoria se digne em:

1. Receber o presente recurso com efeitos suspensivos, até a análise que deverá ser devidamente motivada;

2. Dar provimento ao recurso para desclassificar a habilitação da licitante 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE
LTDA, haja vista que não comprovou capacidade técnica solicitada, nos termos do item 10.10.3.2 e 10.10.3.3, do
edital de pregão eletrônico n. 05/2022, assim como não demonstrou observância ao princípio da legalidade, da
isonomia e do julgamento objetivo, nos termos do art. 2º do Decreto n. 10.024/2019;
3. Seja providenciada cópia integral do processo para fins de encaminhamento de REPRESENTAÇÃO AO
COMPETENTE TRIBUNAL DE CONTAS, bem como para eventual propositura da medida judicial cabível, no caso de
improcedência da presente medida;

4. Comunicar qualquer decisão ou resultados do presente recurso através do e-mail da ora Recorrente.

Termos em que,
Pede-se e espera deferimento.

Fortaleza/CE, 9 de fevereiro de 2022.

KG NASCIMENTO MARKETING - ME
CNPJ/MF nº 39.421.244/0001-83
Karina Gomes Nascimento

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

CONTRARRAZÕES AO RECURSO AO RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n.º 27.441.006/0001-50, com sede comprovada na Rua 1136, , n.º 306 – Setor Marista, Capital Goiânia,
Estado de Goiás, por seu representante que a esta subscreve, conforme documentos em anexo desde a proposta
apresentada no ato licitatório, SAMUEL MORAIS SANTOS, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de
identidade n.º 6123148 e inscrito no CPF sob o n.º 037.398.501-08, vem respeitosamente na presença de V.Sr, em
tempo hábil, com fulcro no artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, bem como pelas regras e condições estabelecidas no instrumento convocatório, a fim de OFERECER:
CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa KG NASCIMENTO MARKETING – ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 39.421.244/0001-83 desclassificada ficando em segundo lugar com base na
classificação dos lances de participação no leilão a mesma insatisfeita com o resultado propôs recurso
administrativo em prol da inabilitação de nossa empresa, alegando que nossa empresa não apresentou
documentação solicitada no edital para comprovação de qualificação técnica.

I – DOS RESUMO DOS FATOS
Trata-se de Pregão Eletrônico cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU
187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos). Foi iniciada a etapa de
lances ao qual nossa empresa sagrou-se vencedora por apresentar o melhor lance de preços para administração,
gerando maior vantagem à Administração Pública, logo em seguida foi analisado a documentação da empresa ao
qual, nos termos da Lei, após verificar todos os documentos e o cumprimento do edital o pregoeiro e sua equipe de
apoio nos habilitou, foi então aberto intenção de recurso, ao qual apenas 2 empresas registraram a intenção sendo
que 1 empresa não registrou recurso, desistindo por não ter enviado seu recurso no prazo legal. A Recorrente KG
NASCIMENTO MARKETING – ME irresignada com a aceitação da proposta e habilitação desta que contrarrazoa,
insurge com alegações, de forma frágil e infundadas, de que não cumprimos com o ITEM 10.10.3. do edital
tentando obrigar esta comissão a acatar uma inabilitação de nossa empresa a fim de habilitar sua empresa que é
segunda colocada.

II –DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO

Considerando que o prazo para apresentação das contrarrazões de recurso é de 05 (cinco) dias úteis, conforme
estabelecido na Lei 8.666/93, temos que tempestiva é a presente apresentação de CONTRARRAZÕES. Dispõe a LEI
FEDERAL 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências: 
“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: (...) § 3 o Interposto, o recurso
será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Grifos nosso).
(...).” 
Em relação à contagem dos prazos a LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, estabelece: “Art. 110. Na
contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na
entidade.” Por fim, vale ressaltar também que o subitem 28.2 do instrumento convocatório, concede o prazo de 5
(cinco) dias úteis para apresentação de contrarrazões: 
28.2. - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informados, ao Senhor Secretário
Municipal de Administração, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
(Grifos nossos). 
Portanto, é manifesto o cabimento da presente contrarrazão, posto que, além de apresentar-se tempestiva e de
acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito público subjetivo, liberto de quaisquer
condicionantes, usado com a finalidade de que a autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento
dos fatos, coibindo, assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais quais
os ensejadores da demanda em pauta. Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento da contrarrazão,
requer o recebimento do presente para o seu devido processamento e apreciação legal.

II - DOS FUNDAMENTOS

Das Considerações Iniciais A fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento legal na
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que dispõe: “Art. 5º Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (...).” 
É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação da Administração Pública para o
exercício do direito de petição, nesse sentido vejamos as palavras de Di Pietro1 : 

É
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“Dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras modalidades de recursos administrativos... É o caso da
representação, da reclamação administrativa, do pedido de reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e
impróprios da revisão.” 
Seguindo esse entendimento, Carvalho Filho2 afirma que: 
“O direito de petição é um meio de controle administrativo e dá fundamento aos recursos administrativos por que
tais recursos nada mais são do que meios de postulação a um órgão administrativo. O instrumento que propicia o
exercício desse direito consagrado na CF é o recurso administrativo. ” Desta feita, temos que o recurso
administrativo instrumentaliza o exercício do direito de petição junto ao poder público.

IV – DO DIREITO PLENO AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

4.1 DA SÍNTESE DOS FATOS
O Recurso tem o fito de reformar a decisão do pregoeiro que julgou procedente nossa habilitação, mas não merece
ser acolhida pela parte apelante, como se demonstrará a seguir: Torna se visível que o recurso em questão não
passa de tentativa do recorrente de protelar o andamento da licitação, não há amparo legal às suas pretensões e
nada do que reformar. Tudo o mais que ficou dito no recurso não passa de uma tentativa de oferecer uma versão
dos fatos de maneira fantasiosa e distorcida, como melhor lhe convém às infundadas pretensões, a recorrente
alega que a contradições nos atestados apresentados que os mesmos não cumprem com o item 10.10.3.2 do
edital. 
Antes de mais nada ressalto que os atos praticados pela Administração através da Comissão do certame público,
em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade,
em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93: “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 
Prezados primeiramente é preciso considerar que o edital, não sobrepõe a legislação vigente A LEI 8666 e a Lei nº
14.133/2021 e muito menos a constituição federal art. 37, inciso XXI.
Em relação ao nome do profissional e documento de vinculo profissional:

10.10.3.2. Além desse requisito, a licitante deverá ainda comprovar que possui em seu quadro societário ou de
empregados ou de que possuirá durante a vigência do contrato, caso seja vencedor, no mínimo 01 (um)
profissional com experiência anterior em diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado,
comprovada por meio de publicação na qual o nome do profissional conste do expediente da publicação.
Dos fatos:

Prezados, nossa empresa foi quem venceu licitação do ano anterior (2021) e elaborou o último 
Relatório de Gestão do Tribunal Eleitoral de Alagoas, basta o pregoeiro consultar os altos e 
verificar a veracidade das informações: Link do relatório 2020 feito pela empresa 
2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE ao TER-AL, acesse: https://www.tre-al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/gestao-administrativa.

O arquivo foi desenvolvido pelo profissional João Victor Severiano, que será o mesmo que vai desenvolver o
arquivo deste ano. Sendo que o relatório de 2020, após finalização o material foi publicado e tendo nossa empresa
como a responsável pela diagramação e editoração com citação na publicação. O próprio atestado de capacidade
técnica emitida pelo TRE-AL para nossa empresa PA 0002911-46.2021.6.02.8000 já compra os fatos aqui
narrados. Informo que anexamos para comprovação profissional o certificado do João Victor, mas por algum erro o
contrato não subiu no sistema, o mero contrato de vinculo profissional, não gera desclassificação imediata de nossa
empresa, uma vez que anexamos o certificado do profissional ou seu currículo, o pregoeiro pode fazer diligência
para comprovar o vinculo profissional. João Victor atualmente atende em nossa empresa nossos principais clientes,
CREA, CRO-DF, CRT e o ultimo contrato com o profissional João Victor se encontra neste link abaixo e ainda
vigente: 
https://drive.google.com/file/d/13sl6ElWel1TD6gLztiwOw12Bd6ucO-PB/view?usp=sharing

Também disponibilizo o contato do servidor público que foi o fiscal responsável pelo nosso trabalho de diagramação
ao TRE-AL e pela publicação do mesmo (82) 99351-2240 Falar com Renato.

O edital diz 10.10.3. Qualificação técnica:
Cópia(s) de contrato(s), atestado(s), declaração(ões) ou outros documentos idôneos que comprove(m) que a
licitante possui experiência mínima, ininterruptos ou não, na prestação de serviços terceirizados, compatíveis com
o objeto ora licitado. Tal exigência está de acordo com o entendimento do TCU (Acórdão nº 3.070/2013– Plenário).
10.10.3.3. A comprovação do vínculo formal do profissional acima com o licitante deverá ser feita mediante
apresentação de um dos seguintes documentos:

I. no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o número de registro, qualificação civil ou contrato de
trabalho;
II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de
Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante;
III. no caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços;
IV. Declaração de contratação futura com anuência do profissional;
V. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional.

O próprio edital já derruba argumentação da recorrente, pois poderá ser feito comprovação com contrato de
prestação se serviços e outros documentos hábeis á vinculo profissional. Prezado pregoeiro, não foi descumprindo
editais que nossa empresa venceu e atende órgãos públicos de grande importância como o CRT-SP, CREA-TO, CRO-
DF, dentre outros, veja que para mostrar total capacidade técnica além de fornecer mais de 10 atestados de
capacidade técnica, nossa empresa, apresentou amostras de serviços no Comprasnet e Sicaf o que não foi nem
solicitado no edital, outro detalhe que aqui ressalto é que não se emite atestados de capacidade técnica para
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empresas que não cumpriram ou não tem qualificação. Somos uma empresa inovadora que tem gerado certo
desconforto e preocupação nas empresas tradicionais e antigas deste mercado, pois somos uma empresa
inovadora e que traz um nível de qualidade material e de acompanhamento das tendências digitais e tecnológicas
superior as empresas antigas neste mercado para nossos clientes. Por isso é compreensível o recurso, mas desde
que tenha fundamentação legal. Coloco a disposição alguns contatos dos nossos clientes que nos autorizaram para
ouvir deles próprio a veracidade das informações aqui prestadas: BrasilTur, falar com Diretor Victor Carilho (62)
98162-4228, K9 Clinica falar com diretor Paulo Ramalho (62) 9217-3589, Versat Seguros (11) 99170-1213,
Empresa Focus falar com Lucas Henrique, (22) 99795-4334 Empresa Teu Próximo Passo (+351) 932 339 461 falar
com Larissa Teófilo demais contatos foram enviado antes da abertura no comprasnet na pasta contratos e notas
fiscais.
Prezado pregoeiro só estes atestados que citei acima com os contatos já possuem tempo e experiência suficiente
para comprovar experiência com diagramação com o objeto da licitação, solicitados no item 10.10.3.: 
Mas vejam o mais importante Atestado é o emitido pelo próprio tribunal TRE-Alagoas, que se encontra anexado no
comprasnet. 
Existem alguns acórdãos sobre o fato: 
É irregular a delimitação pelo edital de tipologia específica de obras para fins de comprovação de capacidade
técnica de licitante, devendo ser admitida a apresentação de atestados que demostrem a realização de
empreendimentos de natureza similar ao objeto licitado, sob pena de ficar configurada restrição á competividade.
Acórdão 1585/2015-Plenário | Relator André De Carvalho.
É indevida a proibição de somatório de atestados, para efeito de comprovação de qualificação técnico operacional,
quando a aptidão da licitante puder ser satisfatoriamente demostrada por mais de um atestado. Acórdão
1865/2012-Plenário| Relator: Marcos Benquerer
O artigo 37, inciso XX I, da Constituição Federal, estabelece que somente serão permitidas, nos processos
licitatórios, exigências de qualificação técnica e econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações”.
Sobre o contrato de prestação de serviço que não constou no comprasnet, destaco alguns acordões do TCU:
“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a
documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não
realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo
à competitividade do certame” (Acórdão TCU nº 1.795/2015-Plenário).
[2] “É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de pouca relevância sem que
tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993” (Acórdão TCU nº 3.615/2013-
Plenário).

A lei federal diz:
Em seu art. 43, §3º, dispõe a Lei nº 8.666/1993 ser “facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.
Havendo alguma falha formal, omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta há um
poder-dever por parte da Comissão de Licitação/Pregoeiro em realizar a diligência, superando-se o dogma do
formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da competitividade e a
proposta mais vantajosa para a Administração
Mais adiante o decreto federal diz:
A seu turno, no tocante à modalidade pregão, na forma eletrônica, estabelece o Decreto Federal nº 5.450/2005,
em seu art. 26, §3º:
§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação
Cumpre, ainda, consignar que o próprio TCU, no Acórdão nº 1.758/2003-Plenário, entendeu ser regular, no âmbito
de procedimento licitatório, a conduta da autoridade que procedeu a juntada posterior de comprovação de
regularidade fiscal da licitante através de diligência promovida com base no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93.
Segundo aquela Corte de Contas, tal juntada não configuraria irregularidade, mas praticidade, celeridade e
otimização do certame. O apego excessivo à letra da lei pode acarretar equívocos jurídicos, porquanto que não
traduzem seu sentido real.
A seu turno, em sede do Acórdão nº 2.627/2013-Plenário, o TCU concluiu ser indevida a inabilitação de licitante em
razão da apresentação de atestado de capacidade técnica com data posterior à da abertura do certame, uma vez
que tal documento tem natureza declaratória - e não constitutiva - de uma condição preexistente. Apontou-se por
equivocada a decisão do Pregoeiro consistente na inabilitação de licitante em razão de “apresentação de atestado
de capacidade técnica com data posterior à da licitação".
Em conclusão, é preciso consignar que o Poder Judiciário[10] e as Cortes de Contas se inclinam em reconhecer que
o procedimento licitatório não deve ser pautado num formalismo exacerbado que desvirtue sua finalidade
V – DO PEDIDO
Manutenção da habilitação da empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA. E ante o exposto requer o
indeferimento do recurso proposto pela recorrida, que por si só se apresenta como leda falácia para tumultuar um
processo que tem por fim preconizar a boa prestação de serviço por empresa capacitada e inteirada das atividades
necessitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas TER-AL. Bem como sejam aceitas as argumentações aqui
demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE, vencedora do
certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior homologação do objeto licitado.

Termos em que pede e aguarda deferimento.
Equipe jurídica.
Goiânia, 13 de Fevereiro de 2021

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

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

 

RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – PROCESSO ELETRÔNICO
0007707-80.2021.6.02.8000

OBJETO: SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RECORRENTE: EMPRESA KG NASCIMENTO MARKETING – ME (CNPJ
39.421.244/0001-83)  

RECORRIDO: EMPRESA 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ME (CNPJ
27.441.006/0001-50)

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela
empresa KG NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o nº
39.421.244/0001-83, na sessão do Pregão Eletrônico nº 05/2022, com
fundamento no art. 44 do Decreto n.º 10.024/2019 e cláusula
editalícia 12.1, contra ato do pregoeiro de aceitação e habilitação de
proposta apresentada pela empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ sob o n.º 27.441.006/0001-50.

 
A Intenção de recurso aceita pelo pregoeiro, presentes os

pressupostos processuais de admissibilidade, restringe-se a apontar
a desconformidade de exigências obrigatórias, elencadas no recurso
da recorrente, a saber: 

 
"III.1. DO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. O edital estabeleceu como critérios de

habilitação, a disponibilidade de no mínimo um profissional com experiência
anterior em diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado,

comprovado por meio de publicação onde deverá haver o nome do profissional na
publicação. Além disso, estabeleceu-se também que fosse comprovado vínculo

formal do profissional apresentado feito através dos documentos descritos no edital
ou algum outro documento hábil à comprovação do vínculo profissional. Requisitos,

reafirmado explicitamente, na regra editalícia 10.10.3.2 e 10.10.3.3. onde versa o
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exposto. Ressalto que o atestado apresentado pela licitante, não encontra-se
elencado no que preceitua no item 10.10.3.3. Uma vez que, como tal declaração

informa a existência de profissionais contratados, mas não apresentou nenhuma
comprovação de carteira assinada, contrato de trabalho ou qualquer documento,
reconhecido em cartório, deixando a credibilidade desta declaração questionável,
até mesmo com relação à data do documento apresentado de 24 de Fevereiro de

2021, quase um ano anterior a presente data. Nesse passo, a licitante 2KS AGENCIA
DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, apresentou um documento não elencado dentre os

previstos para comprovação de tais vínculos com os profissionais mencionados pela
recorrida. Além disso, a licitante também apresentou links de publicações, no

entanto nenhuma delas consta o nome dos profissionais mencionados, usando
apenas certificados e diplomas para comprovação da capacidade de cada

profissional, divergente do edital que exige publicações com crédito para o
profissional cujo o vínculo for comprovado. Tendo assim sua habilitação equívoca

no instrumento convocatório ensejando lesão ao princípio da isonomia, previstos no
art. 2º do Decreto n. 10.024/2019.Ora, o princípio da isonomia impõe que todos os

concorrentes tenham os mesmos tratamentos de acordo com as regras previstas no
edital. Tal princípio produz estabilidade na relação travada por força do certame e
trazem segurança jurídica para os licitantes no processo licitatório. Desta feita, de

todo irregular a condução do certame em habilitar a licitante"
 

Entendemos plausível uma vez que mesmo apresentando
os Atestados de Capacidade Técnica, evento 1008469, inclusive
emitido por este Tribunal, não houve comprovação do vínculo
empregatício do profissional técnico a desempenhar o serviço, e que
a Declaração de Qualificação Técnico-Operacional e Profissional,
evento 1008477, não consta o nome informado no Cartão de Registro
Profissional, evento 1008474, que possivelmente atenderia ao Edital.

 
Acrescemos ainda, que em suas contrarrazões,

evento 1013267, a empresa admite que: 
 

"Informo que anexamos para comprovação profissional o certificado do João Victor,
mas por algum erro o contrato não subiu no sistema..."

   
Entretanto, o profissional informado diverge do indicado

na habilitação e em ambos os casos carece de comprovação adicional
às exigências editalícias. 

 
Damos destaque que este pregoeiro abriu, via sistema

Comprasnet, em conformidade ao prazo legal de 03(três) dias úteis
para aclarar as razões apontadas pela recorrente e se assim o
desejasse, refutar sob impugnação, o que gerou as contrarrazões
acima informada.

 
Registre-se que o parecer técnico, não raro, é essencial à

elaboração do jurídico, que dele valer-se-á para aquilatar se exigência
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ou restrições de ordem técnica que apresentam-se restritivas ou
direcionadoras da pretensa contratação ou, ainda, violadoras de
princípios e normas editalícias.

 
O fato do recorrido, em sede de julgamento e

apresentação de propostas, ratificar que atende as condições
editalícias não exime a necessidade de pronunciamento técnico
conclusivo a fim de subsidiar o pregoeiro em decisão objetiva, no
entanto, a análise em comento foge da seara de gestão, atendo-se a
nossa análise, apenas.

 
Pelo exposto, conheço do recurso interposto e decido

PROCEDENTE o mesmo e as razões do recorrente, refutando as 
contrarrazões apresentadas, comprovação de publicação
COMPRASNET, conforme evento 1014398.

 
Seguem os presentes autos à Autoridade Superior,

Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente deste Regional,
pedindo vênia, caso corrobore com a decisão deste subscritor, para
determinar a reabertura do certame licitatório em tela, fase de
aceitação e julgamento de propostas, recusando, por conseguinte, a
proposta da empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA -
ME (CNPJ 27.441.006/0001-50).

 
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO
Pregoeiro
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/02/2022, às 10:39, 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
1014311 e o código CRC AA80506B.

0007707-80.2021.6.02.8000 1014311v1
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – PROCESSO ELETRÔNICO 0007707-80.2021.6.02.8000

OBJETO: SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RECORRENTE: EMPRESA KG NASCIMENTO MARKETING – ME (CNPJ 39.421.244/0001-83) 

RECORRIDO: EMPRESA 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ME (CNPJ 27.441.006/0001-50)

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa KG NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o
nº 39.421.244/0001-83, na sessão do Pregão Eletrônico nº 05/2022, com fundamento no art. 44 do Decreto n.º
10.024/2019 e cláusula editalícia 12.1, contra ato do pregoeiro de aceitação e habilitação de proposta apresentada
pela empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ sob o n.º 27.441.006/0001-50.

A Intenção de recurso aceita pelo pregoeiro, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, restringe-
se a apontar a desconformidade de exigências obrigatórias, elencadas no recurso da recorrente, a saber: 

"III.1. DO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. O edital estabeleceu como critérios de habilitação, a disponibilidade de
no mínimo um profissional com experiência anterior em diagramação de produto semelhante ao objeto que será
licitado, comprovado por meio de publicação onde deverá haver o nome do profissional na publicação. Além disso,
estabeleceu-se também que fosse comprovado vínculo formal do profissional apresentado feito através dos
documentos descritos no edital ou algum outro documento hábil à comprovação do vínculo profissional. Requisitos,
reafirmado explicitamente, na regra editalícia 10.10.3.2 e 10.10.3.3. onde versa o exposto. Ressalto que o
atestado apresentado pela licitante, não encontra-se elencado no que preceitua no item 10.10.3.3. Uma vez que,
como tal declaração informa a existência de profissionais contratados, mas não apresentou nenhuma comprovação
de carteira assinada, contrato de trabalho ou qualquer documento, reconhecido em cartório, deixando a
credibilidade desta declaração questionável, até mesmo com relação à data do documento apresentado de 24 de
Fevereiro de 2021, quase um ano anterior a presente data. Nesse passo, a licitante 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA, apresentou um documento não elencado dentre os previstos para comprovação de tais
vínculos com os profissionais mencionados pela recorrida. Além disso, a licitante também apresentou links de
publicações, no entanto nenhuma delas consta o nome dos profissionais mencionados, usando apenas certificados
e diplomas para comprovação da capacidade de cada profissional, divergente do edital que exige publicações com
crédito para o profissional cujo o vínculo for comprovado. Tendo assim sua habilitação equívoca no instrumento
convocatório ensejando lesão ao princípio da isonomia, previstos no art. 2º do Decreto n. 10.024/2019.Ora, o
princípio da isonomia impõe que todos os concorrentes tenham os mesmos tratamentos de acordo com as regras
previstas no edital. Tal princípio produz estabilidade na relação travada por força do certame e trazem segurança
jurídica para os licitantes no processo licitatório. Desta feita, de todo irregular a condução do certame em habilitar
a licitante"

Entendemos plausível uma vez que mesmo apresentando os Atestados de Capacidade Técnica, evento 1008469,
inclusive emitido por este Tribunal, não houve comprovação do vínculo empregatício do profissional técnico a
desempenhar o serviço, e que a Declaração de Qualificação Técnico-Operacional e Profissional, evento 1008477,
não consta o nome informado no Cartão de Registro Profissional, evento 1008474, que possivelmente atenderia ao
Edital. 

Acrescemos ainda, que em suas contrarrazões, evento 1013267, a empresa admite que: 

"Informo que anexamos para comprovação profissional o certificado do João Victor, mas por algum erro o contrato
não subiu no sistema..."

Entretanto, o profissional informado diverge do indicado na habilitação e em ambos os casos carece de
comprovação adicional às exigências editalícias. 

Damos destaque que este pregoeiro abriu, via sistema Comprasnet, em conformidade ao prazo legal de 03(três)
dias úteis para aclarar as razões apontadas pela recorrente e se assim o desejasse, refutar sob impugnação, o que
gerou as contrarrazões acima informada.
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Registre-se que o parecer técnico, não raro, é essencial à elaboração do jurídico, que dele valer-se-á para aquilatar
se exigência ou restrições de ordem técnica que apresentam-se restritivas ou direcionadoras da pretensa
contratação ou, ainda, violadoras de princípios e normas editalícias.

O fato do recorrido, em sede de julgamento e apresentação de propostas, ratificar que atende as condições
editalícias não exime a necessidade de pronunciamento técnico conclusivo a fim de subsidiar o pregoeiro em
decisão objetiva, no entanto, a análise em comento foge da seara de gestão, atendo-se a nossa análise, apenas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e decido PROCEDENTE o mesmo e as razões do recorrente, refutando
as contrarrazões apresentadas, comprovação de publicação COMPRASNET.

Seguem os presentes autos à Autoridade Superior, Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente deste
Regional, pedindo vênia, caso corrobore com a decisão deste subscritor, para determinar a reabertura do certame
licitatório em tela, fase de aceitação e julgamento de propostas, recusando, por conseguinte, a proposta da
empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ME (CNPJ 27.441.006/0001-50).

 Fechar
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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 fevereiro de 2022.
Diante do despacho do pregoeiro (1014311), encmainho o

presente procedimento à SAJ para análise e pronunciamento.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/02/2022, às 19:20, 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
1014575 e o código CRC 9D27F90E.

0007707-80.2021.6.02.8000 1014575v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007707-80.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA

ASSUNTO : Pregão eletrônico nº 05/2022. Recurso
administrativo. Parecer.

 

Parecer nº 145 / 2022 - TRE-AL/PRE/SAJ

Senhor Presidente,
 
Trata-se de recurso administrativo impetrado pela

empresa KG NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o nº
39.421.244/0001-83, contra a habilitação da empresa 2KS AGÊNCIA
DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ sob o
n.º 27.441.006/0001-50, classificada no Pregão Eletrônico nº
05/2022, que tem como objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do relatório de gestão desta
Corte. 

 
A empresa recorrente ofereceu suas razões (1013266),

alegando que a empresa vencedora não cumpriu com a exigência do
item 10.10.3.3, do Edital, uma vez que tal declaração informa a
existência de profissionais contratados, mas não apresenta nenhuma
comprovação de carteira assinada, contrato de trabalho ou qualquer
documento, reconhecido em cartório, de seus profissionais
contratados, deixando a credibilidade da declaração questionável,
inclusive, pelo fato de ter sido emitida em 24/02/2021, quase um ano
antes da impetração do recurso.

 
Com esse fundamento, requereu a desclassificação da

empresa vencedora, por descumprimento a exigência editalíca
indicada acima.
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Em suas contrarrazões (1013267), a empresa 2KS
Agência Digital Publicidade LTDA-ME afirmou que o recurso apenas
intenta atrasar o procedimento licitatório. 

 
Acrescenta que foi a vencedora de licitação com objeto

semelhante, neste Regional, no ano de 2021, e que portanto possui os
requisitos técnicos para entregar o serviço contratado.

 
Juntou informações sobre o profissional que irá

desenvolver os serviços, o mesmo que laborou no ano passado
quando a empresa foi contratada por este Regional. Também anexou
comprovação profissional do mesmo, bem como outros documentos
importantes para suas alegações. 

 
Ao final, em síntese, solicita a manutenção da sua

habilitação, afirmando que não descumpriu exigência editalícia.
 
O pregoeiro manifestou-se nos autos eletrônicos

(1014311) sobre a plausibilidade dos motivos recursais.
 
Conforme registrado pelo pregoeiro: 
 

Entendemos plausível uma vez que mesmo
apresentando os Atestados de Capacidade Técnica,
evento 1008469, inclusive emitido por este Tribunal,
não houve comprovação do vínculo empregatício do
profissional técnico a desempenhar o serviço, e que
a Declaração de Qualificação Técnico-Operacional e
Profissional, evento 1008477, não consta o nome
informado no Cartão de Registro Profissional,
evento 1008474, que possivelmente atenderia ao
Edital. 

 
Acrescenta ainda que a empresa recorrida admitiu em

suas contrarrazões que anexaram comprovação profissional do
funcionário João Vitor mas que, por algum erro, o contrato não foi
anexado pelo sistema informatizado. 

 
Não obstante, afirma o pregoeiro, o profissional

informado diverge do indicado na habilitação e em ambos os casos
carece de comprovação adicional às exigências editalícias.
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Ao fim, o pregoeiro conheceu do recurso interposto, para,

julgando-o procedente, recusar a decisão de aceitação e habilitação
da proposta apresentada pela empresa 2KS Agência Digital
Públicidade. 

 
Em seguida, remeteu os autos a esta Presidência para,

caso a autoridade superior concorde com a decisão, determine a
reabertura do certame na fase de aceitação e julgamento de
propostas.

 
É o relatório. Passa-se a apreciar o recurso

apresentado.
 
O recurso deve ser conhecido, por apresentar todos os

seus pressupostos.
 
Quanto ao mérito, os fundamentos apresentados pelo

recorrente foram suficientes para a demonstração da necessidade de
reforma da decisão que aceitou e habilitou a proposta da empresa
recorrida.

 
Inicialmente, registre-se que é mister a observância do

princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de decisões
em procedimentos licitatórios.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um
modelo norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão. JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos, 16ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 85.

 
O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se a
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habilitação dos concorrentes que não apresentarem os requisitos
estipulados no edital de licitação, como se verifica abaixo, em julgado
do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E
DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante
apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou
rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos
princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência.
3. A observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa
para o Poder Público se dá mediante o cotejo
das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na
sua proposta financeira, sob pena de a
Administração não poder exigir-lhe o cumprimento
da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado
provimento ao recurso. (RMS 23640/DF).

 
A mesma interpretação foi assumida em julgados do

Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo:
 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem
entendeu de forma escorreita pela ausência de
cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o
procedimento licitatório é resguardado pelo
princípio da vinculação ao edital; esta exigência é
expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo
veda à Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê,
conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264),
"a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial
da União do registro do alimento emitido pela
Anvisa", este deve ser o documento apresentado
para que o concorrente supra o requisito
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relativo à qualificação técnica . Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra
documentação - protocolo de pedido de renovação de
registro - que não a requerida, não supre a
exigência do edital. Aceitar documentação para
suprir determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o princípio
da igualdade entre os licitantes. (REsp 1178657).

 
Ou seja, não se pode habilitar aqueles concorrentes que

não demonstraram o cumprimento de todos os requisitos estipulados
no edital de licitação, sob pena de desobediência ao princípio em
comento.

 
Ora, o vencedor da licitação tratada neste feito não

demonstrou, de forma clara e precisa, todos os requisitos exigidos no
edital de referência, devendo, portanto, ser confirmada a decisão do
pregoeiro que inabilitou a proposta da empresa 2KS Agência Digital
Publicidade LTDA-ME, por não ter apresentado os necessários
Atestados de Capacitade Técnica.

 
Pelo exposto, esta unidade sugere a Vossa Excelência,

salvo melhor juízo, que seja ratificada a decisão do pregoeiro de
conhecer e julgar procedente o recurso interposto pela empresa KG
NASCIMENTO MARKETING, a fim de recusar a aceitação e
habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 05/2022,
bem como seja determinada a reabertura do certame em tela na fase
de aceitação e julgamento de propostas.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Respeitosamente,
 
Hugo Leonardo Rodrigues Santos
Chefe da Seção de Aconselhamento Jurídico em exercício

Documento assinado eletronicamente por HUGO LEONARDO RODRIGUES SANTOS,
Chefe de Seção, em 23/02/2022, às 13:19, 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
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1015359 e o código CRC 17340DE7.
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PROCESSO : 0007707-80.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA

ASSUNTO : Acolher in totum Parecer SAJ. Ratifica Decisão Pregoeiro. Autoriza reabertura do certame na fase de aceitação e julgamento de
propostas.

 

Decisão nº 494 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho in totum o Parecer da Seção de Aconselhamento
Jurídico desta Presidência, razão pela qual ratifico a decisão do
pregoeiro de conhecer e julgar procedente o recurso interposto
pela empresa  KG NASCIMENTO MARKETING, a fim de recusar a
aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico
nº 05/2022, bem como determino a reabertura do certame em tela na
fase de aceitação e julgamento de propostas.

Retorne-se o presnte procedimento ao pregoeiro para
adoção das medidas necessárias.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/02/2022, às 18:54, 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
1018345 e o código CRC 025C3076.

0007707-80.2021.6.02.8000 1018345v3
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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 fevereiro de 2022.
Acuso ciência da Decisão 494, da Presidência (doc.

1018345), acerca da qual informo que no Comprasnet, para a
autoridade competente, estão habilitadas apenas as funções
"adjudicar item" e "homologar pregão", razão pela qual
remeto o feito ao Sr. Pregoeiro para que verifique se a função
reabrir sessão está disponível ao seu usuário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/02/2022, às 21:43, 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
1018894 e o código CRC 1DCAF906.

0007707-80.2021.6.02.8000 1018894v1
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Aviso 24/02/2022 12:54:50
 
O Pregão Eletrônico 5/2022, retornará a fase de admissibilidade no dia 25/02/2022, às 13:00 horas, em conformidade com
a Decisão de mérito do Recurso do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, que segue na íntegra: ..."Acolho in
totum o Parecer da Seção de Aconselhamento Jurídico desta Presidência, razão pela qual ratifico a decisão do pregoeiro de
conhecer e julgar procedente o recurso interposto pela empresa KG NASCIMENTO MARKETING, a fim de recusar a aceitação
e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 05/2022, bem como determino a reabertura do certame em tela
na fase de aceitação e julgamento de propostas. Retorne-se o presnte procedimento ao pregoeiro para adoção das medidas
necessárias. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Presidente ..."

 
Fechar
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 24/02/2022 17:59:18
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6968604
   Data prevista de publicação: 25/02/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0000718-35.2022. Objeto: Aquisição de peças de reposição para o
chiller instalado no prédio-sede do TRF 4ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
25/02/2022 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300,
Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00008-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2022 às 11h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/03/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no sítio
www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 23/02/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000031-11.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 05/2025. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 29/2021. Validade: de 25/02/2022 a 25/02/2023. Beneficiário: PROLINE
MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ: 32.708.161/0001-20.

. Item Objeto Unid Quant. V. Unt. (R$) TOTAL (R$)

. 39 Máscara Cirúrgica Descartável. unid 6.000,00 9,45 56.700,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/0000 - UASG 070002 - TRE/AC

Número do Contrato: 36/2017.
Nº Processo: 0001655-95.2017.6.24.8000.
Pregão. Nº 0/0000. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE. Contratado:
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI. Objeto: O
presente termo aditivo tem por objeto prorrogar, com fundamento no art. 57, ii, da lei n.º
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/03/2022 e término em
01/03/2023, o prazo de vigência estabelecido na cláusula terceira do instrumento original..
Vigência: 02/03/2022 a 01/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 325.790,00.
Data de Assinatura: 22/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0008022-
67.2021.6.02.8046, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa C C J da Silva EIRELE ,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.639.712/0001-25, uma vez que foi frustrada a tentativa de
notificar a empresa pela EBCT, relativa ao desprendimento de uma moldura de uma das
janelas do imóvel que abriga o cartório da 46ª zona eleitoral, para que, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, apresente cronograma de realização da revisão e/ou correções dos
serviços executados, na forma do Contrato TRE/AL n.º 42/2018 e legislação aplicável à
espécie, ressaltando que quaisquer intervenções serão realizadas com acompanhamento
presencial da equipe técnica deste Tribunal, sob pena de, não procedendo conforme ora
gizado, ser instaurado o competente procedimento de apuração de descumprimento
contratual, com a potencial aplicação de penalidade pecuniária de, até, 10% (dez por
cento), sobre o valor contratado, nos termos da Cláusula Dez, alínea "b", do ajuste
firmado, vigente por garantia, conforme art.618 da Lei 10.406/2002 do código civil, que
assegura a garantia durante o prazo irredutível de cinco anos após a entrega da obra,
garantidos o contraditório e ampla defesa.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA

AV I S O

Pregão Eletrônico nº 05/2022; PA nº 0007707-80.2021.6.02.8000; Recorrente/Interessada:
KG NASCIMENTO MARKETING, CNPJ nº 39.421.244/0001-83; Recorrida: 2KS AGÊNCIA
DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ n.º 27.441.006/0001-50.

O Desembargador-Presidente do TRE/AL Otávio Leão Praxedes, conheceu do
Recurso Administrativo e decidiu acolher in totum o Parecer da Seção de Aconselhamento
Jurídico da Presidência, razão pela qual ratificou a decisão do pregoeiro de conhecer e
julgar procedente o recurso interposto pela empresa recorrente, a fim de recusar a
aceitação e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 05/2022, bem como
determinou a reabertura do certame em tela na fase de aceitação e julgamento de
propostas. Data da decisão: 23/02/2022.

Maceió-AL, 24 de fevereiro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0012043-64.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo -
fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido. . Total de Itens

Licitados: 1. Edital: 25/02/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade,
Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00009-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 15/03/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe de Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/02/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 18587. Objeto: Contratação de Veículos com Motorista - Capital -
Vistorias aos Locais de Votação e Eleições 2022, conforme especificações do edital e seus

anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Jaime Benévolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00020-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 25/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/03/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 24/02/2022) 70007-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 70025

Nº Processo: 0003139-71.2021. Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de tradução/interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais
(Libras),confecção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em
eventos promovidos ou apoiados pelo TREDF, nas modalidades ao vivo presencial
(executado no local do evento), ao vivo não presencial (reproduzido simultaneamente) ou
gravado previamente. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 25/02/2022 das 13h00 às 17h59.
Endereço: Praça Municipal Quadra 02 Lote 6 - Sala 208, Sig - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/70025-5-00001-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 25/02/2022 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/03/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergência entre as
especificações do Edital e as do Sistema de Compras, prevalecerão as do Edital.

KAMILA ALVES CHIANCA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/02/2022) 70025-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0000533-18.2022.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: PoliTalks Cursos Jurídicos Avançados | PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA.
CNPJ: 42.921.701/0001-03. Objeto: custeio de despesas com a participação de 60
(sessenta) servidores deste Tribunal no curso "Propaganda Política". Fundamentação Legal:
art. 25, II, da Lei n.º 8.666/93. Valor total: R$ 30.000,00. Data de Reconhecimento:
18/02/2022, pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES. Data da
ratificação: 23/02/2022, pelo Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da
Gama, Presidente do TRE/ES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000002257-5.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 17.596.391/0001-51 - GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA. Objeto:
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de
climatização ambiental (equipamentos de ar condicionado), com fornecimento total de
peças, inclusive compressores, e elaboração de plano de manutenção, operação e controle
(pmoc) para os aparelhos condicionadores de ar localizados nos prédios que abrigam os
Cartórios Eleitorais do interior do estado de Goiás.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023. Valor
Total: R$ 2.299,74. Data de Assinatura: 23/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000009420-7.
Dispensa Nº 21/5998. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 18.693.216/0001-45 - TROPICAL GÁS LTDA. Objeto: A aquisição de gás
liquefeito de petróleo (glp).
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 04/03/2022 a
04/03/2023. Valor Total: R$ 2.350,00. Data de Assinatura: 23/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000011739-8.
Pregão Nº 2/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 03.601.036/0002-08 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prestação de
serviços contínuos de vigilância e segurança armada, na escala 12x36 horas noturnas,
para o edifício Ialba Luza, localizado na esquina da avenida t-1 com a rua t-52, setor
Bueno, Goiânia - Goiás, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023.
Valor Total: R$ 128.334,48. Data de Assinatura: 24/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/02/2022).
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Número 05/2022
SEI 0007707-80.2021.2021.6.02.8000

Data: 03/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de
Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 1.656,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso da Decisão do Recurso no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
Ao GSAD,
Encaminho os autos após efetuar as publicações da

Decisão do Recurso nos devidos canais (DOU e Portal da
Transparência).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/02/2022, às 11:32, 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
1019947 e o código CRC 24B2BE2D.

0007707-80.2021.6.02.8000 1019947v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
Devolvo os autos ao Sr. Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/02/2022, às 14:37, 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
1020156 e o código CRC D7E0B3F7.

0007707-80.2021.6.02.8000 1020156v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Remeto os presentes autos em atenção aos

documentos habilitatórios noticiados por Vossa Senhoria e
nos remetido em formato PDF via WhatsApp (doc. 1020191),
referente à empresa K G Nascimento Marketing, para
apresentar a seguinte análise, no que tange aos atestados de
capacidade técnica apresentados:

1- Empresa CAPEL Descartáveis - Informa que o
serviço prestado pela empresa K G Nascimento
Marketing refere-se ao gerenciamento de mídias sociais,
desde o planejamento de marketing ao desenvolvimento de
artes gráficas e postagem no Instagram que, no entender
deste subscritor, não possui relação direta com o objeto
de contratação destes autos;

2- Empresa ABREU CONCEITO - Informa que o
serviço prestado pela empresa K G Nascimento
Marketing refere-se à criação da submarca da empresa,
compondo processo de ilustração de mascotes, desenho
manual, desenho digital e criação da composição das cores e
identidade visual que, no entender deste subscritor, não
possui relação direta com o objeto de contratação
destes autos;

3- Empresa MME Representação - Informa que o
serviço prestado pela empresa K G Nascimento
Marketing refere-se ao gerenciamento  das redes sociais,
desde a criação de logomarca com ilustração digital até  a
criação de conteúdo estratégico, cronograma e publicação na
rede social Instagram que, no entender deste subscritor, não
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possui relação direta com o objeto de contratação
destes autos;

4- Empresa Vivaz Soluções - Informa que o serviço
prestado pela empresa K G Nascimento Marketing refere-se à
diagramação, revisão e alterações no E-BOOK "Liderando com
Maestria" criado pela  empresa Vivaz Soluções. Também 
afirma que a empresa K G Nascimento Marketing atendeu as
etapas de criação visual e diagramação do texto dentro do
período estabelecido e editou os vídeos recebidos de acordo
com os direcionamentos repassados, que no entender deste
subscritor, atende à necessidade deste Tribunal e
possui relação direta com o objeto de contratação
destes autos.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/02/2022, às 17:09, 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
1020186 e o código CRC 55AEEAD0.

0007707-80.2021.6.02.8000 1020186v1
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2135

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

K G NASCIMENTO MARKETING

080 INSCRICAO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

1

1

315

206

FORTALEZA

1 Outubro 2020

Nº FCN/REMP

CEP2000205047

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Número do Protocolo

20/138.534-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

CEP2000205047

Data

01/10/2020

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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MÓDULO INTEGRADOR: CEP2000205047 CE69474521

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

067.849.563-70

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

DESCRIÇÃO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO ATO

29/09/2020

MARKETING DIRETO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ATIVIDADES DE DESIGN ATIVIDADES DE
PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA ATIVIDADES DE POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE
PROGRAMAS DE TELEVISAO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

03/01/1996

UF

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA (CNAE)

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF

AUTENTICAÇÃO

M             F

5912099
7319099
7319004
7410299
7420001

1

PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

DESCRIÇÃO DO EVENTO

COND CRUZEIRO DO SUL APT 1714

BRASIL

2005009247418

29/09/2020

PAÍS

REGIME DE BENS (se casado)

Atividade principal

RUA WALTER DE CASTRO

ATO

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)

IDENTIDADE (número)

CE

5

MUNICÍPIO

AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO

EVENTO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)

UF CPF (número)

150

206

NIRE anterior

UF

FORTALEZA

K G NASCIMENTO MARKETING

Atividades secundárias

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar
impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

VALOR DO CAPITAL - R$

CEP

BAIRRO / DISTRITO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

EVENTO

STUDIOCONEXDESIGN@GMAIL.COM

COMPLEMENTO

CE

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

DESCRIÇÃO DO EVENTO

NÚMERO

Órgão Emissor

DEPENDENTE DE
AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL

BRASILEIRA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

CEP

 / 1

60822070

15.000,00

SSP

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

MUNICÍPIO

INSCRICAO

60824245

CIDADE DOS FUNCIONARIOS

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
§ 3º DO ART.  4º DA IN-DREI  03/2013, EVIDENCIADA EM
RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO

SOLTEIRO

(mãe)

PARQUE IRACEMA

FORTALEZA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

7319003

315

ANTONIA NILDA GOMES NASCIMENTO

CE

QUINZE MIL REAIS

KARINA GOMES NASCIMENTO

NÚMERO

SEXO

ASSINATURA DO EMPRESÁRIODATA DA ASSINATURA

USO DA JUNTA COMERCIAL

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ESTADO CIVIL

080

NACIONALIDADE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

             ____/____/______

EVENTO

NOME EMPRESARIAL

NASCIDO EM (data de nascimento)

UF

COMPLEMENTO

FILIAÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

Declaro que a atividade se

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

ENQUADRA

REENQUADRA

DESENQUADRA

MICROEMPRESA - ME

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Porte

1 - SIM
2 - NÃO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CONTATO@IDEALIZACONTABILIDADE.COM.BR
EMAIL

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Número do Protocolo

20/138.534-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

CEP2000205047

Data

01/10/2020

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Número do Protocolo

20/138.534-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

CEP2000205047

Data

01/10/2020

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Número do Protocolo

20/138.534-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

CEP2000205047

Data

01/10/2020

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)

Fortaleza, 01 de Outubro de 2020.

Eu, DAVID HILANO DODOU, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE

NASCIMENTO 21/05/1990, RG Nº 2004009193921 SSP-CE, CPF 980.971.213-87,

AVENIDA SENADOR FERNANDES TAVORA, Nº 1737, BAIRRO HENRIQUE JORGE, CEP

60510-290, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os

documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na

Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

DAVID HILANO DODOU
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec 
informando o número do protocolo 20/138.534-1.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa K G NASCIMENTO MARKETING, de NIRE
2310399015-1 e protocolado sob o número 20/138.534-1 em 01/10/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 23103990151, em 14/10/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo
examinador Monica Maria Texeira Lemos.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)

CPF Nome

980.971.213-87 DAVID HILANO DODOU

Fortaleza. Quarta-feira, 14 de Outubro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a)
Público(a), em 14/10/2020, às 15:55 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE236.117.073-68

Fortaleza. Quarta-feira, 14 de Outubro de 2020

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103990151 em 14/10/2020 da Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, Nire 23103990151 e protocolo 201385341 -
01/10/2020. Autenticação: 44363D35703EAD58C7FCE63F140583CCC3358B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/138.534-1 e o código de segurança 8WSp Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
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12/07/2021 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

1/1

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
570948-2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO

14/10/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
K G NASCIMENTO MARKETING

CPF/CNPJ
39.421.244/0001-83

NOME DE FANTASIA
CONEX DESIGN

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
731900301 - MARKETING DIRETO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
731900401 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
731909999 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
742000101 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA
591209901 - ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
741029901 - ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R WALTER DE CASTRO, 5

COMPLEMENTO
****

BAIRRO
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS

CEP
60822-070

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL ME-EPP

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NÃO

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
SIM

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI
14/10/2020

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
14/10/2020

EMITIDO VIA INTERNET EM 12/07/2021 ÀS 13:28:03
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
39.421.244/0001-83
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
14/10/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
K G NASCIMENTO MARKETING 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONEX DESIGN 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
73.19-0-03 - Marketing direto 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente 
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R WALTER DE CASTRO 

NÚMERO 
5 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
60.822-070 

BAIRRO/DISTRITO 
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 

MUNICÍPIO 
FORTALEZA 

UF 
CE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
STUDIOCONEXDESIGN@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(85) 8611-7256 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/10/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/10/2020 às 16:29:25 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

14/10/2020 16:29
Página 1 de 1
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GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Procuradoria Geral do Estado

 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202121451360

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13  de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

************************************************************

CNPJ / CPF:

39421244000183

RAZÃO SOCIAL:

************************************************************

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do
Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e
horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/12/2021 ÀS 15:41:48 
VÁLIDA ATÉ 01/02/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/943

Endereço: R WALTER DE CASTRO 5 **** CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-070

CPF/CNPJ: 39.421.244/0001-83

Nome ou Razão Social: K G NASCIMENTO MARKETING

Fortaleza, 3 de Janeiro de 2022 (11:50:20)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em
www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 03/04/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos
de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de
cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: K G NASCIMENTO MARKETING
CNPJ: 39.421.244/0001-83 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:52:39 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2022.
Código de controle da certidão: AF5E.2F75.31BF.0BF7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ISSQN
NÃO É VÁLIDA PARA FINS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E DE NÃO RETENÇÃO DE ISSQN NA FONTE

EXCETO, NESTE ÚLTIMO CASO, PARA OS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

Certidão Nº 2021/275531

Fortaleza, 3 de Dezembro de 2021 (13:46:26)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em
www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 03/03/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Razão Social: K G NASCIMENTO MARKETING

Inscrição CPBS: 570948-2

CPF/CNPJ: 39.421.244/0001-83

Endereço: R WALTER DE CASTRO 5 **** CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-070

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos
relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -  ISSQN para com o Município de Fortaleza,  ressalvado, porém, à
Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da
legislação em vigor.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: K G NASCIMENTO MARKETING (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.421.244/0001-83
Certidão nº: 944437/2022
Expedição: 12/01/2022, às 18:55:43
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que K G NASCIMENTO MARKETING (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.421.244/0001-83, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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COMARCA DE FORTALEZA

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO CEARÁ

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas
Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO
OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em
nome de K G NASCIMENTO MARKETING - ME, CNPJ n° 39.421.244/0001-83.

FORTALEZA

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo
interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará.

Observações:

Terça-feira, 13 de Julho de 2021 às 13:38:08

Para consultar a autenticidade do documento acesse https://autdoc.tjce.jus.br e informe o seguinte código:  766975069Anexo _Habilitação_K G Nascimento Marketing (1020191)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 389



12/01/2022 16:54 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 39.421.244/0001-83
Razão Social:KG NASCIMENTO MARKETING
Endereço: R WALTER DE CASTRO / CIDADE DOS FUNCIONA / FORTALEZA / CE /

60822-070

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/12/2021 a 20/01/2022 
 
Certificação Número: 2021122201272836741195

Informação obtida em 12/01/2022 16:54:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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RUA WALTER DE CASTRO, Nº 05 - BAIRRO CIDADE DOS FUNCIONARIOS
CEP: 60.822-070 - FORTALEZA - CE

01/10/2020 a 30/06/2021

Conta Descrição Valor (R$)
1 Ativo 60,228.71
11 Ativo Circulante 43,728.71
111 Disponível 40,043.48
11101 Caixa Geral 3,679.00
11102 Banco 36,364.48
112 Clientes 3,685.23
11201 Duplicatas a Receber 3,685.23
116 Estoques 0.00
11603 Estoque de Materiais 0.00

12 Ativo Não Circulante 0.00
121 Clientes 0.00
12101 Duplicatas a Receber 0.00
13 Ativo Pernamente 16,500.00
131 Imobilizado 16,500.00
13101 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 16,500.00
132 Depreciação, Amortização e Exaust. Acumulada 0.00
13201 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 0.00
2 Passivo 60,228.71
21 Passivo Circulante 6,743.74
211 Fornecedores 0.00
21101 Fornecedores Nacionais 0.00
213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 6,743.74
21301 Impostos e Contribuições 5,020.74
21302 Obrigações Trabalhistas 1,723.00
216 Outras Obrigações 0.00
21601 Outras Obrigações 0.00
22 Passivo Não Circulante 19,435.00
221 Emprestimos e Financiamentos 19,435.00
22101 Outras Obrigações 19,435.00
24 Patrimônio Liquido 34,049.97
241 Capital Social 15,000.00
24101 Capital Social Subscrito 15,000.00
243 Lucros ou Prejuizos Acumulados 19,049.97
24301 Lucros ou Prejuizos Acumulados 19,049.97

                        EMPRESÁRIA                                                                                                  CONTADOR
                 CPF: 067.849.563-70                                                                                   CRC: CE - 024621/O-3

Balanço Patrimonial
 Empresa: K G NASCIMENTO MARKETING

 CNPJ:  39.421.244/0001-83

Fortaleza-CE, 19 de Julho de 2021

_________________________________________                                 __________________________________________

           KARINA GOMES NASCIMENTO                                                                       DAVID HILANO DODOU
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DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA
Empresa: K G NASCIMENTO MARKETING. CNPJ: 39.421.244/0001-83
Período: 01/10/2020 a 30/06/2021.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ ANO 2020

(ILC) Índice de Liquidez Corrente = (AC) Ativo Circulante 6.48
                                                   (PC) Passivo Circulante

(ILI) Índice de Liquidez Imediata = (DISP) Disponível (Caixa/Banco/Aplic.Financ.) 5.94
                                                                   (PC) Passivo Circulante

(ILG) Índice de Liquidez Geral = (AC) Ativo Circulante + (RLP) Realizável a Longo Prazo 1.65
                                                (PC) Passivo Circulante + (PNC) Passivo Não Circulante

(CCL) Capital Circulante Liquido = (AC) Ativo Circulante - (PC) Passivo Circulante 36,984.97        

ENDIVIDAMENTO ANO 2020

(GE) Grau de endividamento = (PC) Passivo Circulante + (PNC) Passivo Não Circulante 0.43
                                                                             (AT) Ativos totais 

(SG) Solvência Geral =                           (AT) Ativo Total                                         2.30
                                      (PC)Passivo Circulante + (PNC) Passivo Não Circulante

Fortaleza - Ceará, 19 de Julho de 2021.

____________________________________ _________________________________
Karina Gomes Nascimento David Hilano Dodou
CPF: 067.849.563-70 CRC CE: 024.621/O-3
Sócio-Administrador Contador
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(85) 99760-0429  

atendimento@conexd.com.br   
 

Rua Walter de Castro, 5 – Cidade dos Funcionários  

Fortaleza, CE.                                                                     
 

  

 
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2022 - TRE/AL  

PROPOSTA DE PREÇO 

  

  

Nome da Empresa: K G NASCIMENTO MARKETING       CNPJ: 39.421.244.0001-83 

  

Endereço: Rua Walter de Castro, 5           CEP: 60822-070 

  

Fone: (85) 99760-0429         E-mail comercial: atendimento@conexd.com.br 

  

Prazo de execução: 12 meses       Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

  

Conta Corrente n.º: 89089898     Banco: 077 - Inter     N.º da Agência: 0001 

  

  

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

  

QUANT.  

PREÇO  

UNITÁRIO  

MENSAL  

(R$)  

PREÇO  

MENSAL  

TOTAL  

(R$)  

 O Pregão Eletrônico nº 05/2022 com UASG 70011 tem 
por objeto a contratação de serviços de 
editoração/diagramação, revisão de texto, tratamento e 
digitalização de imagens, gráficos, tabelas, arte-finalização 
dos conteúdos e capa (combinação de cores) das 
publicações impressas e digitais para  publicação do 
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas relativo ao exercício 2021, a ser apresentado ao 
Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto 
no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.  

1  

R$ 1.480,00 (UM 

MIL 

QUATROCENTOS 

E OITENTA 

REAIS)  

R$ 1.480,00 (UM 

MIL 

QUATROCENTOS 

E OITENTA 

REAIS)   

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.480,00 (UM MIL 

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) 
  

 

Declaramos que estão inclusos no valor da proposta todos os tributos, custos com crachás e demais encargos que 

incidam sobre os serviços prestados, incluindo os benefícios discriminados na Convenção Coletiva indicada e no 

Termo de Referência – Anexo III do Edital do pregão nº 05/2022 com UASG 70011.  
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(85) 99760-0429  

atendimento@conexd.com.br   
 

Rua Walter de Castro, 5 – Cidade dos Funcionários  

Fortaleza, CE.                                                                     
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências constantes no Termo de Referência – Anexo I do 

Pregão 05/2022.  
  

25  de fevereiro de 2022.  

 

 

 

 

__________________________  

KARINA GOMES NASCIMENTO 

2005009247418 

067.849.563-70 
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ nº 39.421.244/0001-83, declara sob as penas da Lei, que cumpre a
cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011

KARINA GOMES NASCIMENTO, como representante devidamente constituído de 39.421.244/0001-83 - K G
NASCIMENTO MARKETING doravante denominado K G NASCIMENTO MARKETING, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo K G NASCIMENTO MARKETING e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
5/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Fortaleza, em 03 de Fevereiro de 2022. 

KARINA GOMES NASCIMENTO
 

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ nº 39.421.244/0001-83, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ nº 39.421.244/0001-83, declara para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ nº 39.421.244/0001-83, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 5/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 39.421.244/0001-83 - K G NASCIMENTO MARKETING 

03 de Fevereiro de 2022.

 

Voltar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 39.421.244/0001-83
Razão Social: K G NASCIMENTO MARKETING
Nome Fantasia: CONEX DESIGN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/07/2022
FGTS 16/03/2022
Trabalhista Validade: 24/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/07/2022
Receita Municipal Validade: 03/04/2022

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 25/02/2022 14:14 de
CPF: 777.207.844-72      Nome: TONY WARREN GOMES DE SA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Anexo SICAF (1020676)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 405

http://www.tst.jus.br/certidao


Anexo CADIN (1020678)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 406



Anexo Atestados. Capacidade técnica (1020686)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 407



Anexo Atestados. Capacidade técnica (1020686)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 408



Anexo Atestados. Capacidade técnica (1020686)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 409



Anexo Atestados. Capacidade técnica (1020686)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 410



 
 

 

(85) 99760-0429  

atendimento@conexd.com.br   
 

Rua Walter de Castro, 5 – Cidade dos Funcionários  

Fortaleza, CE.                                                                     
 

  

 
 

 

 

 

PORTFÓLIO DE COMPROVAÇÃO EM DIAGRAMAÇÃO 

A Sra. ANA MARIA MONTEIRO DE SOUSA, inscrito(a) no CPF sob o nº 607.157.703-

90, formada em Design Gráfico cujo o diploma segue anexado, possui experiência 

anterior em diagramação de produto, cujo links estão a seguir:  

 

• https://drive.google.com/file/d/1d7Cmtq58khAiWvUU-O0z_4x_qHuoOrVb/view?usp=sharing 

• https://drive.google.com/file/d/1GC1lnyyxnYffAZy-7dg3siaqld0rNVxE/view?usp=sharing 

• https://www.behance.net/gallery/43915109/Projetos-Graficos 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 25/02/2022 16:11:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: K G NASCIMENTO MARKETING 
CNPJ: 39.421.244/0001-83 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Posterior

70011 .52022 .6995 .4639 .30816575

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00005/2022

 
Às 14:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0007707-80.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.656,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000 .

Histórico
Item: 1 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
27.441.006/0001-50 2KS

AGENCIA
DIGITAL
PUBLICIDADE
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.600,0000 R$ 1.600,0000 27/01/2022
16:23:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU
187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.759.319/0001-17 GG
MARKETING,
PROMOCOES
E
PUBLICIDADE
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.656,0000 R$ 1.656,0000 02/02/2022
17:38:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico 
Porte da empresa: ME/EPP

42.733.989/0001-92 MATHEUS
CARLOS
ACERBI

Sim Sim 1 R$ 1.656,0000 R$ 1.656,0000 02/02/2022
20:48:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de
Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP
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39.421.244/0001-83 K G
NASCIMENTO
MARKETING

Sim Sim 1 R$ 1.656,0000 R$ 1.656,0000 03/02/2022
13:29:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de
Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.503.863/0001-81 PROPAGARE
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 1 R$ 25.000,0000 R$ 25.000,0000 30/01/2022
19:26:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de diagramação, editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação
de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2021,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25.000,0000 00.503.863/0001-81 03/02/2022 14:00:00:650
R$ 1.656,0000 34.759.319/0001-17 03/02/2022 14:00:00:650
R$ 1.656,0000 39.421.244/0001-83 03/02/2022 14:00:00:650
R$ 1.656,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:00:00:650
R$ 1.600,0000 27.441.006/0001-50 03/02/2022 14:00:00:650
R$ 1.595,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:10:36:153
R$ 1.590,0000 34.759.319/0001-17 03/02/2022 14:10:51:980
R$ 1.585,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:11:04:077
R$ 1.550,0000 39.421.244/0001-83 03/02/2022 14:13:53:733
R$ 1.545,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:14:16:167
R$ 1.540,0000 39.421.244/0001-83 03/02/2022 14:20:05:343
R$ 1.535,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:20:18:730
R$ 1.540,0000 27.441.006/0001-50 03/02/2022 14:24:24:913
R$ 1.530,0000 39.421.244/0001-83 03/02/2022 14:24:51:540
R$ 1.525,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:24:54:377
R$ 1.655,0000 00.503.863/0001-81 03/02/2022 14:25:20:567
R$ 1.520,0000 39.421.244/0001-83 03/02/2022 14:25:48:577
R$ 1.515,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:25:55:657
R$ 1.526,0000 34.759.319/0001-17 03/02/2022 14:26:03:617
R$ 1.500,0000 39.421.244/0001-83 03/02/2022 14:26:41:390
R$ 1.495,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:26:51:813
R$ 1.500,0000 27.441.006/0001-50 03/02/2022 14:27:08:600
R$ 1.498,0000 27.441.006/0001-50 03/02/2022 14:32:10:583
R$ 1.485,0000 42.733.989/0001-92 03/02/2022 14:34:12:697
R$ 1.480,0000 39.421.244/0001-83 03/02/2022 14:34:31:567
R$ 1.100,0000 27.441.006/0001-50 03/02/2022 14:35:11:370
R$ 1.500,0000 34.759.319/0001-17 03/02/2022 14:35:52:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

03/02/2022
14:04:26 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 03/02/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

03/02/2022
14:32:17 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

03/02/2022
14:32:17

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1.495,0000 e
R$ 1.526,0000.

Encerramento 03/02/2022
14:37:18 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

03/02/2022
14:37:18 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -

03/02/2022
14:58:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA,
CNPJ/CPF: 27.441.006/0001-50.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

03/02/2022
15:06:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA, CNPJ/CPF: 27.441.006/0001-50.

Aceite de
proposta

04/02/2022
09:30:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA,
CNPJ/CPF: 27.441.006/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000.

Habilitação de
fornecedor

04/02/2022
10:08:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA -
CNPJ/CPF: 27.441.006/0001-50

Registro de
intenção de
recurso

04/02/2022
10:29:41

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING CNPJ/CPF:
39421244000183. Motivo: Conforme solicitado no Edital ítem 10.10.3.3, não foi comprovado
vínculo formal dos profissionais descritos pela empresa declarada habilitada. A mesma também
não apresentou publicação na qual o no

Aceite de
intenção de
recurso

04/02/2022
10:41:15

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39421244000183. Motivo: Recurso aceito.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

39.421.244/0001-83 04/02/2022 10:29 04/02/2022 10:41 Aceito
Motivo Intenção:Conforme solicitado no Edital ítem 10.10.3.3, não foi comprovado vínculo formal
dos profissionais descritos pela empresa declarada habilitada. A mesma também não apresentou
publicação na qual o nome do profissional estivesse na publicação, conforme também solicitado em
edital.
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso aceito.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 03/02/2022
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 03/02/2022

14:10:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 03/02/2022

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 03/02/2022
14:32:17

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.495,0000 e R$ 1.526,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:17

do dia 03/02/2022.
Sistema 03/02/2022

14:37:18
O item 1 está encerrado.

Sistema 03/02/2022
14:39:37

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 03/02/2022
14:45:28

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 900,00?

Pregoeiro 03/02/2022
14:50:58

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 900,00?

Pregoeiro 03/02/2022
14:56:08

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

27.441.006/0001-
50

03/02/2022
14:56:11

Boa tarde sr Pregoeiro, é um imenso prazer poder participar da licitação deste
renomado órgão público.

27.441.006/0001-
50

03/02/2022
14:57:24

Infelizmente não conseguiremos reduzir os preços, este ano houve bastante aumento
na mão de obra e piso salarial de nossos colaboradores, além dos custos operacionais

que teremos para execução do serviço. Então aplicamos a menor margem de
desconto que fosse possível.

Pregoeiro 03/02/2022
14:58:41

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª
é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente

ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM,
BEM COMO ASSINADA

Sistema 03/02/2022
14:58:53

Senhor fornecedor 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, CNPJ/CPF:
27.441.006/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 03/02/2022 Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Anexo convocado.
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14:59:01
Pregoeiro 03/02/2022

15:01:57
Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - De acordo com o item 8.24.1 do
Edital, V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta adequada ao

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados.
Sistema 03/02/2022

15:06:32
Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA,

CNPJ/CPF: 27.441.006/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
27.441.006/0001-

50
03/02/2022
15:07:07

Documentos enviados, estamos a disposição.

Pregoeiro 03/02/2022
16:12:16

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo
a V.Sª que encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade requisitante.

Favor aguardar.
27.441.006/0001-

50
03/02/2022
16:31:38

Senhor Pregoeiro, informo que em nossa região está havendo instabilidade de
internet, e pode ser que nos desconectemos do chat.

Pregoeiro 03/02/2022
16:42:11

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que
a unidade demandante ainda não procedeu à análise técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 03/02/2022
17:30:37

Sr(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista que até o presente momento a unidade
requisitante não realizou a análise técnica da proposta apresentada e a proximidade

do término do horário comercial, iremos suspender a sessão eletrônica e
retornaremos amanhã, dia 04/02/2022, às 8:30 horas da manhã. Obrigado pela

participação de todos.
Pregoeiro 04/02/2022

08:31:38
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Peço a

gentileza que aguardem o retorno dos autos pela unidade requisitante com a análise
técnica da proposta da empresa 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA.

Pregoeiro 04/02/2022
09:26:43

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. Transcrevo
o inteiro teor do despacho proferido pela unidade demandante:

Pregoeiro 04/02/2022
09:27:09

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ..."Em atenção ao Despacho PREG
1008517, esta Secretaria vem pronunciar-se no sentido de que a proposta

apresentada pela 2KS Agência Digital Publicidade Ltda, 1008463, está formal e
materialmente em conformidade com as disposições do Termo de Referência GSAD

0980969. ...
Pregoeiro 04/02/2022

09:27:30
Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - ...No que diz respeito ao preço

formulado pela empresa, esta Secretaria entende que a proponente declarou os seus
custos e apresentou suas justificativas para composição deles, não cabendo a esta

unidade emitir juízo de valoração quanto às/aos despesas/custos que a empresa terá
para executar os serviços a que se propõe. ..."

Pregoeiro 04/02/2022
09:29:58

Para 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - Tendo em vista o parecer técnico
proferido pela unidade requisitante, iremos aceitar a sua proposta. Passaremos para a
fase de verificação das documentações referentes ao processo de habilitação. Favor

aguardar.
Sistema 04/02/2022

10:08:53
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 04/02/2022

10:09:06
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/02/2022 às

10:39:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 03/02/2022
13:11:11

Abertura da
sessão pública

03/02/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

03/02/2022
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

03/02/2022
14:39:37 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

03/02/2022
17:32:05

Previsão de reabertura: 04/02/2022 08:30:00; Proximidade do encerramento do
horário comercial

Reativação 04/02/2022
08:30:04

Abertura do prazo 04/02/2022
10:08:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

04/02/2022
10:09:06

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/02/2022 às
10:39:00.

Data limite para registro de recurso: 09/02/2022.

Ata Ata Pregão 5_22 (1020745)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 419



Data limite para registro de contrarrazão: 14/02/2022.
Data limite para registro de decisão: 21/02/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:42 horas do dia 04
de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Voltar   
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

70011 .52022 .7746 .4601 .22901581

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00005/2022

 
Às 13:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0007707-80.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos., tendo em vista Em conformidade com a determinação do Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente nos autos do P.A. 0007707-80.2021.6.02.8000, considerando a aceitação de Recurso e a
consequente recusa da aceitação da Proposta da 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA – ME. Despacho na
íntegra no processo acima elencado..

Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.656,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000 .

Histórico
Item: 1 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

24/02/2022
12:46:31 Volta de Fase para Admissibilidade

Recusa de
intenção
de
recurso

24/02/2022
14:18:53

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39421244000183. Motivo: O recurso apresentado já foi julgado procedente nos autos do PA
0007707-80.2021.6.02.8000.A presente ação trata-se exclusivamente de ajuste no sistema.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

39.421.244/0001-83 24/02/2022 12:46 24/02/2022 14:18 Recusado
Motivo Intenção:Conforme solicitado no Edital ítem 10.10.3.3, não foi comprovado vínculo
formal dos profissionais descritos pela empresa declarada habilitada. A mesma também não
apresentou publicação na qual o nome do profissional estivesse na publicação, conforme
também solicitado em edital.
Motivo Aceite ou Recusa:O recurso apresentado já foi julgado procedente nos autos do PA
0007707-80.2021.6.02.8000.A presente ação trata-se exclusivamente de ajuste no sistema.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 24/02/2022 Este pregão foi reagendado para 25/02/2022 13:00.
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12:46:31
Sistema 24/02/2022

12:46:31
Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Admissibilidade.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 24/02/2022
12:46:31

Em conformidade com a determinação do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente nos
autos do P.A. 0007707-80.2021.6.02.8000, considerando a aceitação de Recurso e a
consequente recusa da aceitação da Proposta da 2KS AGÊNCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA – ME. Despacho na íntegra no processo acima elencado. .
Reagendado para: 25/02/2022 13:00

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
14:21 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

Voltar   

Anexo Ata Complementar I (1020748)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 422

javascript:self.print()


Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

70011 .52022 .19667 .4641 .43013451

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2
Nº 00005/2022

 
Às 14:25 horas do dia 25 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 80/2022 de 25/02/2022, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0007707-80.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2022. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos., tendo em vista O Pregão Eletrônico 5/2022, retornará a fase de admissibilidade no dia 25/02/2022, às
14:21 horas, conforme Decisão do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente deste Regional..

Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.656,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: K G NASCIMENTO MARKETING, pelo melhor lance de R$ 1.480,0000 .

Histórico
Item: 1 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 24/02/2022
14:23:47 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

25/02/2022
13:14:02

Recusa da proposta. Fornecedor: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, CNPJ/CPF:
27.441.006/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000. Motivo: Recusada em face do
acolhimento de recurso contra a habilitação jurídica, nos termos da instrução consignada
nos autos do procedimento SEI 0007707-80.2021.6.02.8000, bem como à vista das
decisões inseridas na presente plataforma.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/02/2022
13:27:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/02/2022
13:29:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K G NASCIMENTO
MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/02/2022
13:40:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/02/2022
14:22:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K G NASCIMENTO
MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83.

Aceite de
proposta

25/02/2022
14:30:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, pelo melhor lance de R$ 1.480,0000. Motivo: Aceita a proposta
pelo valor do lance ofertado, posto que frustrada a negociação.
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Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/02/2022
15:54:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83.

Habilitação de
fornecedor

03/03/2022
14:05:43

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING,
CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83, pelo melhor lance de R$ 1.480,0000.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

03/03/2022
14:51:41

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor K G
NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 24/02/2022
14:23:47

Este pregão foi reagendado para 25/02/2022 14:25.

Sistema 24/02/2022
14:23:47

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 25/02/2022
13:04:42

Senhores licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão, para continuidade
nos termos da decisão do recurso interposto.

Pregoeiro 25/02/2022
13:08:07

Destaco, para fins de reforço, a decisão pertinente ao recurso interposto pela
empresa KG Nascimento Marketing, prolatada pelo Exmo. Senhor Presidente

deste Tribunal Eleitoral, ratificando a decisão do Pregoeiro, acolhendo o recurso,
retomando a fase de aceitação e julgamento de propostas.

Pregoeiro 25/02/2022
13:16:28

Diante do exposto, ressaltando terem sido realizadas as publicações devidas,
pertinente ao acolhimento do recurso, que culminou com a inabilitação da

empresa 2KS Agência Digital Publicidade Ltda., seguimos com o certame para
convocação da segunda colocada na fase de competição neste certame.

Pregoeiro 25/02/2022
13:16:58

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, Vossa Senhoria está
acompanhando o desenvolvimento deste certame?

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
13:17:53

Sim, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 25/02/2022
13:19:38

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Boa tarde. Em face do acolhimento de
recurso inteposto, bem como promovida a inabilitação da empresa

anteriormente classificada, tendo essa empresa a melhor proposta seguinte,
consulto: Vossa Senhoria pode ofertar melhor preço para execução dos serviços

licitados?
39.421.244/0001-

83
25/02/2022
13:21:43

Infelizmente não, visto que já colocamos a nossa menor margem possível na
fase de lances, diante do custo local para realização do objeto da presente

licitação.
Pregoeiro 25/02/2022

13:21:51
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, solicito o

posicionamento quanto ao questionamento, em atendimento ao caráter célere
do presente certame.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
13:25:24

Na fase de lances fomos até o nosso limite diante dos custos com profissional
qualificado para atender a contento o presente objeto da licitação.

Pregoeiro 25/02/2022
13:26:13

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, declarada a
impossibilidade de negociação, seguiremos com a aferição da proposta. Favor

continuar acompanhando o desenvolvimento do presente certame.
Pregoeiro 25/02/2022

13:27:42
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, solicito o envio da

proposta de preço ajustada ao lance ofertado. Para tanto, convocaremos anexo
nesta plataforma. Vossa Senhoria poderia estimar o tempo necessário para o

envio?
Sistema 25/02/2022

13:27:50
Senhor fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:

39.421.244/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
39.421.244/0001-

83
25/02/2022
13:28:36

Enviando agora mesmo, Sr. Pregoeiro.

Sistema 25/02/2022
13:29:29

Senhor Pregoeiro, o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/02/2022
13:31:29

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor licitante, favor acompanhar o
desenvolvimento deste certame. Passaremos à análise de aceitação da

proposta.
Pregoeiro 25/02/2022

13:34:39
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, vossa senhoria está

acompanhando o certame?
39.421.244/0001-

83
25/02/2022
13:35:07

Estamos à disposição.

Pregoeiro 25/02/2022
13:37:48

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Em face das exigência de tramitação
interna, especialmente no que concerne à análise da Assessoria Jurídica deste
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Tribunal quanto as atos realizados na sessão de licitação, solicito um
aprimoramento na descrição dos serviços a serem ofertados, indicando a que
processo licitatório se refere, bem como aos temos prescritos no edital em

questão e em seu Termo de
Pregoeiro 25/02/2022

13:39:38
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Referência, no próprio campo de

"Descrição dos Serviços". Entendemos que referida alusão genérica, sem
indicação do certame, pode suscitar apontamentos da Assessoria Jurídica.

Pregoeiro 25/02/2022
13:39:56

Para K G NASCIMENTO MARKETING - iremos convocar novo anexo para o envio
da proposta com a referida solicitação.

Sistema 25/02/2022
13:40:10

Senhor fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
13:43:11

Entendo, vamos providenciar. Solicito prazo de 2 (duas) horas como previsto
em Edital para providenciarmos o documento solicitado.

Pregoeiro 25/02/2022
13:43:19

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Vossa senhoria está providenciando o
saneamento da proposta?

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
13:44:48

Sim, já estamos providenciando.

Pregoeiro 25/02/2022
13:46:04

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Aguardando. Obrigado.

Pregoeiro 25/02/2022
13:59:46

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor licitante, ressalto o caráter célere
do presente procedimento. Vossa Senhoria pode estimar o tempo necessário ao

envio da proposta na forma solicitada?
Pregoeiro 25/02/2022

14:08:01
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, trata-se de

documento de compromisso. Não havendo o pronunciamento de Vossa Senhoria
no prazo de 10 (dez) minutos, entenderá este Pregoeiro como desistência da
proposta, culminando em sua recusa. Ressalto que se trata de procedimento

célere, bem como que o documento solicitado deve estar realizado ou em fase
de realização.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
14:08:45

Sr. Pregoeiro, estamos concluindo a atualização da proposta. Enviando no prazo
estabelecido de 10 (dez) minutos.

Pregoeiro 25/02/2022
14:11:20

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Aguardando. Obrigado.

Sistema 25/02/2022
14:22:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/02/2022
14:23:16

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor licitante, favor continuar
acompanhando o desenvolveimento deste certame. Retomaremos a análise da

proposta de preços.
39.421.244/0001-

83
25/02/2022
14:24:36

Ok, Sr. Pregoeiro. Sigo à disposição!

Pregoeiro 25/02/2022
14:42:35

Senhores licitantes, aceita a proposta da empresa KG Nascimento, passaremos
à análise da habilitação jurídica.

Pregoeiro 25/02/2022
14:43:16

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor licitante, favor acompanhar o
certame. Aceita a sua proposta, passaremos à análise jurídica.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
14:45:01

Agradeço. Sigo acompanhando

Pregoeiro 25/02/2022
15:01:13

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, Vossa Senhoria está
acompanhando o certame?

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
15:01:45

Sim, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 25/02/2022
15:04:41

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Preciso de algumas informações que irão
aditar o acervo documental.

Pregoeiro 25/02/2022
15:05:11

Para K G NASCIMENTO MARKETING - A empresa de Vossa Senhoria conta com
rol de funcionários na prestação de serviços?

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
15:06:34

Sim, sr. pregoeiro.

Pregoeiro 25/02/2022
15:13:50

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhora licitante, quanto ao seguinte
requisito. Não identifiquei em sua documentação material que possa satisfazer

a exigência abaixo transcrita.
Pregoeiro 25/02/2022

15:13:55
Para K G NASCIMENTO MARKETING - 10.10.3.2. Além desse requisito, a

licitante deverá ainda comprovar que possui em seu quadro societário ou de
empregados ou de que possuirá durante a vigência do contrato, caso seja

vencedor, no mínimo 01 (um) profissional com experiência anterior em
diagramação de produto semelhante ao objeto que será licitado, comprovada

por meio de publicação na qual o
Pregoeiro 25/02/2022

15:14:20
Para K G NASCIMENTO MARKETING - o nome do profissional conste do

expediente da publicação.
Pregoeiro 25/02/2022

15:16:05
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Promoveremos a inabilitação de vossa

empresa, em face da ausência deste documento, bem como a não apresentação
de que, considerando a possibilidade da parte societária preenchê-la, ter sido

consignado em expresso.
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39.421.244/0001-
83

25/02/2022
15:16:08

Sr. Pregoeiro foram enviados junto à proposta atualizada compactado em .zip
todos os documentos referentes ao ítem 10.10.3.2 do edital.

Pregoeiro 25/02/2022
15:16:59

Para K G NASCIMENTO MARKETING - "o nome do profissional conste do
expediente da publicação." Vossa Senhoria poderia indicar em que documento

se encontra? Não identifiquei.
Pregoeiro 25/02/2022

15:17:17
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Irei verificar.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
15:18:01

Foi enviado um documento cujo nome é PORTFO&#769;LIO
DIAGRAMAC&#807;A&#771;O - Ana Maria Monteiro de Sousa onde se

encontram os links de publicação em que todas são creditados a profissional em
questão.

Pregoeiro 25/02/2022
15:31:10

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhor(a) licitante, estou submetendo à
unidade demandante, para apreciação da capacidade técnica. Favor aguardar.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
15:31:38

Agradeço. Sigo à disposição.

Pregoeiro 25/02/2022
15:51:41

Senhores licitantes, estamos aguardando o retorno da análise dos documentos
de capacidade técnica enviados, por parte da unidade demandante.

Pregoeiro 25/02/2022
15:54:02

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhora licitante, solicito reencaminhar o
documento abaixo citado, para fins de aferição, posto que não identificamos no

acervo. Para tanto, convocaremos anexo. "documento cujo nome é
PORTFO&#769;LIO DIAGRAMAC&#807;A&#771;O - Ana Maria Monteiro de

Sousa onde se encontram os links de publicação em que todas são creditados a
profissional em questão"

Sistema 25/02/2022
15:54:12

Senhor fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
15:55:34

Ciente, preparando envio.

Pregoeiro 25/02/2022
15:55:51

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhora licitante. Última forma.
Identificamos o anexo.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
15:56:41

Perfeito, seguimos à disposição.

Pregoeiro 25/02/2022
15:58:41

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Senhora licitante, aguardamos, para
efeito de continuidade, o retorno da unidade demandante.

39.421.244/0001-
83

25/02/2022
16:00:48

Ciente, obrigada.

Pregoeiro 25/02/2022
16:49:22

Senhores licitantes, em face da necessidade de esclarecimento acerca da
interpretação dos termos editalícios, inerentes à habilitação jurídica pretendida
pela Administração, bem como tendo em vista o expediente deste Órgão já ter
chegado a seu termo, declaro a suspensão do presente certame, ao tempo que

anuncio sua reabertura para o próximo dia 03 de março,
Pregoeiro 25/02/2022

16:49:48
às 14 horas, na forma a ser contemplada em campo específico nesta

plataforma.
Pregoeiro 03/03/2022

14:00:35
Senhores licitantes, boa tarde a todos. Declaro reaberto o certame.

Pregoeiro 03/03/2022
14:01:31

Seguiremos com a fase de habilitação da licitante. Solicito o acompanhamento
do desenvolvimento do certame. Estamos na fase final de análise de

documentação.
Sistema 03/03/2022

14:05:43
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 03/03/2022

14:06:12
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/03/2022

às 14:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 24/02/2022
14:23:47

O Pregão Eletrônico 5/2022, retornará a fase de admissibilidade no dia 25/02/2022,
às 14:21 horas, conforme Decisão do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente deste
Regional. . Reagendado para: 25/02/2022 14:25

Alteração equipe 25/02/2022
12:48:16

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro
Atual: 77720784472-TONY WARREN GOMES DE SA . Justificativa: Assunção da
sessção, em face da ausência legal do Pregoeiro designado.

Suspensão
administrativa

25/02/2022
16:51:12

Previsão de reabertura: 03/03/2022 14:00:00; Suspenso, tendo em vista a
necessidade de esclarecimentos de aspecto interno, referente à interpretação de
regras pertinentes à habilitação jurídica requerida pela Administração.

Reativação 03/03/2022
13:54:08

Abertura do prazo 03/03/2022 Abertura de prazo para intenção de recurso
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14:05:43
Fechamento do

prazo
03/03/2022
14:06:12 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/03/2022 às 14:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
14:51 horas do dia 03 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
TONY WARREN GOMES DE SA 
Pregoeiro Oficial

JOSE CARLOS DE SOUZA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00005/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

39.421.244/0001-83 - K G NASCIMENTO MARKETING

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Diagramação Eletrônica e Projeto
Gráfico

UNIDADE 1 R$ 1.656,0000 R$
1.480,0000

R$
1.480,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no
art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$
1.480,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
1.480,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

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

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Cumprido por este Pregoeiro Substituto o trâmite

relativo ao certame, em face da necessidade de adjudicação
superior, considerando a exigência inerente ao sistema
Comprasnet, destacando que houve interposição de recurso e
exercício do juízo de retratação, com a devida vênia, evoluo
os presentes autos a Vossa Senhoria para as providências
pertinentes.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 03/03/2022, às 15:59, 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
1020801 e o código CRC 44D70961.

0007707-80.2021.6.02.8000 1020801v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em aditamento ao despacho anterior, reiteramos a

necessidade de adjudicação superior, posto que, não obstante
registros de não publicação de decisão na Ata Complementar n.º 02,
todos os trâmites relativos ao certame foram cumpridos na forma
devida, bem como os necessários registros na plataforma
Comprasnet.

Ressaltamos, mais uma vez, que se trata de
exigência inerente ao sistema Comprasnet, bem como que, sem a
medida solicitada, o prosseguimento do certame culminará
prejudicado.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 03/03/2022, às 16:16, 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
1020838 e o código CRC 6D8CE125.

0007707-80.2021.6.02.8000 1020838v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2022

 
Às 16:18 horas do dia 03 de março de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00005/2022, referente
ao Processo nº 0007707-80.2021, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 
 
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 
 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

 
Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.656,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: K G NASCIMENTO MARKETING , pelo melhor lance de R$ 1.480,0000 .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Volta de fase 24/02/2022
12:46:31 Volta de Fase para Admissibilidade

Volta de fase 24/02/2022
14:23:47 Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 03/03/2022
15:53:09

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, Melhor lance: R$ 1.480,0000, Motivo: Decisão nº 494 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES Acolho in totum o Parecer da Seção de Aconselhamento Jurídico desta
Presidência, razão pela qual ratifico a decisão do pregoeiro de conhecer e julgar procedente o
recurso interposto pela empresa KG NASCIMENTO MARKETING, a fim de recusar a aceitação
e habilitação da licitante vencedora no Pregão Eletrônico nº 05/2022, bem como determino a
reabertura do certame em tela na fase de aceitação e julgamento de propostas. Retorne-se o
presnte procedimento ao p

Cancelamento
de

adjudicação

03/03/2022
16:04:16

Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO
MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83, Melhor lance: R$ 1.480,0000. Motivo:
Solicitado pelo Pregoeiro para publicar decisão do recurso.

Adjudicado 03/03/2022
16:18:20

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, Melhor lance: R$ 1.480,0000, Motivo: Com o retorno dos autos pelo
Pregoeiro, que submete o feito, mais uma vez, à autoridade competente, indicando que o
sistema não o habilita a publicar decisão, promove-se a adjudicação do objeto em
decorrência das providências adotadas em face da Decisão Presidência nº 494/2022 (doc.
1018345).

Fim do documento
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2022

 
Às 14:51 horas do dia 03 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00005/2022, referente ao Processo
nº 0007707-80.2021, o pregoeiro, Sr(a) TONY WARREN GOMES DE SA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

 
Resultado da Adjudicação

 
 

Este pregão não possui termo de adjudicação.

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

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Promovida a Adjudicação do Objeto, conforme

Termo de Julgamento - doc. 1020866, devolvo os autos ao Sr.
Pregoeiro, para providenciar a Lista de Verificação e
submeter o feito à Assessoria Jurídica, para análise de
conformidade legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2022, às 16:24, 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
1020876 e o código CRC 9F94612E.

0007707-80.2021.6.02.8000 1020876v1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0007707-80.2021.6.02.8000

Anexo XI

LISTA DE VERIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO

Pregão: Eletrônico (X) Presencial ( ) nº

Registro de Preço: SIM (X) NÃO ( )

Objeto: Prestação de serviços de diagramação eletrônica e projeto gráfico

Data da Licitação: 03/02/2022 

 

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

I – Fase Interna SimNãoEvento/Obs.

1
Consta a designação do Pregoeiro, com
a juntada da cópia da Portaria de sua
nomeação?

X  0120888

II – Lances SimNãoEvento/Obs.

2 A abertura da sessão ocorreu no
horário previsto no edital? X  1020750

3
Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e
registrado primeiro?

X  1020750

4

Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta,
observado o critério de julgamento?

X  1020750

5 Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X  

6 Havendo planilha de custos, esta foi
analisada?   Não ocorreu no certame.
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III – Proposta SimNãoEvento/Obs.

7

Foi conferida Exclusividade de
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de
até R$ 80.000,00?

X   

8

Foi conferida a preferência, nas
aquisições de bens e serviços de

informática e automação, nos termos
do art. 3º da Lei nº 8.248/91, quando
aplicável?

  Não aplicável.

9 A proposta está em conformidade com
os requisitos estabelecidos no edital? X  1020673

10

Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  Não ocorrência.

11
Após a verificação de conformidade
acima, a classificação das
propostas apresentou-se adequada?

  Não ocorrência.

IV – Julgamento SimNãoEvento/Obs.

12 O melhor preço ofertado é compatível
com os preços praticados no mercado? X   

13
Em caso negativo, houve negociação
com o licitante vencedor com vista a
obter preço melhor?

  Não ocorreu.

14

Frustrada a negociação, houve a
desclassificação da proposta por preço
excessivo e o exame da proposta do
segundo melhor preço e assim
sucessivamente?

  Não ocorreu

V – Habilitação SimNãoEvento/Obs.
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15

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos?

X  1020676

1. FGTS X  1020676

2. INSS X  1020676

3. Receita Federal X  1020676

4. Tributos Estaduais e/ou Municipais
(quando o edital exigir) X  1020676

5. Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi
assegurado à empresa o direito de
apresentar a documentação atualizada e
regularizada?

  Não ocorreu.

16 Constam nos autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas? X  1020676

17 Consta consulta ao CADIN? X  1020678

18

 

Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando for o caso?

1. Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1020675

2. Declaração que a empresa não
emprega menor; X  1020675

3. Declaração de elaboração de
independente de proposta; X  1020675

4. Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

X  1020675

5. Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas da

X  1020734
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Controladoria Geral da União, disponível
no Portal da Transparência

(http://www.portaltransparencia.gov.br);

X  1020734

6. Certidão negativa de inidôneos do
TCU (art. 46 da Lei nº  da 8.443/1992) X  1020734

7. Há alguma outra exigência do edital
(no tocante à habilitação) não
contemplada por este Papel de
Trabalho? (Especificar no campo
observações)

X  1020686, 1020699, 1020672
e 1020715.

19
Os documentos e anexos exigidos
foram apresentados nos
prazos estabelecidos no edital?

X   

VI – Ata SimNãoEvento/Obs.

20

A ata contém os seguintes elementos:
licitantes participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na
ordem de classificação, aceitabilidade da
proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X   

21 A ata encontra-se assinada pelo
pregoeiro e pela equipe de apoio? X  

Informo que o servidor José
Carlos de Souza participou
de forma remota.

VII – Interposição de Recurso SimNãoEvento/Obs.

22
Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio
do sistema?

X  1020745 e 1020748

23 Os memoriais do recurso foram
apresentados no prazo de 3 (três) dias? X  1013266

24

No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram
intimados, na sessão pública, da
possibilidade de apresentar contra-
razões no prazo de 03 (três) dias,

X  1013261
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contados do término do prazo do
recorrente?

25 O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada? X  1014311

26

Caso o pregoeiro não tenha
reconsiderado a decisão impugnada, o
processo foi instruído e submetido à
consideração do Presidente do Tribunal,
respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

   

27

Houve manifestação do Presidente
(ratificando a decisão tomada
pelo Pregoeiro ou CPL ou reformando-
a), respeitando o prazo de 05 (cinco)
dias úteis?

  1019133

28 Se mantida a decisão do pregoeiro, o
fato foi comunicado aos licitantes? X  

DECISÃO PUBLICADA NO
SISTEMA
COMPRASNETE 1019133

VIII – Procedimentos Finais SimNãoEvento/Obs.

29
Não havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?

  ADJUDICAÇÃO PELA
AUTORIDADE GESTORA

30
Havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação e homologação do
objeto licitado ao licitante vencedor pelo
Desembargador Presidente?

  ADJUDICAÇÃO PELA
AUTORIDADE GESTORA

31
Consta nos autos demais relatórios
extraídos do comprasnet (propostas
e resultado por fornecedor) e relatório
do pregoeiro?

  
PROPOSTA ATA 02 1020673

RESULTADO
FORNECEDOR 1020756

Examinador(a):

Data: ____/____/____
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Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 03/03/2022, às 17:52, 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
1020892 e o código CRC E694AC43.

0007707-80.2021.6.02.8000 1020892v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Ao Senhor Assessor Jurídico.
 
Com as vênias de estilo, ultimadas as medidas no

âmbito da competência deste servidor, em face da designação
para atuação como Pregoeiro Substituto, envio a Vossa
Senhoria os presentes autos, para prosseguimento dos atos
relativos ao procedimento licitatório instaurado, destacando a
elaboração da lista de verificação, consignado no evento
SEI 1020892.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 03/03/2022, às 17:56, 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
1021023 e o código CRC C59F211E.

0007707-80.2021.6.02.8000 1021023v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007707-80.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022.

 

Parecer nº 200 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 05/2022, objetivando a
contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas
da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º
da Decisão NormativaN TCU 187/2020, conforme termo de
referência (0980969).

 

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1020892. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 1002138
DOU - 1004148
Portal - 1004149

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1002138
DOU - 1004148
Portal - 1004149
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
19/01/2022
(Comprasnet)
21/01/2022
(DOU)
25/01/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
05/2022
(1020745,
1020748 e
1020750) -
03/02/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM

Ata Pregão
05/2022
(1020745,
1020748 e
1020750)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM

Termo de
Adjudicação -
 1020874 e
Termo de
Julgamento -
1020866

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
 1020756

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido em
1020892

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 1020892

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1020673 e
1020715

item 9 lista de
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10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM verificação
1020892

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1020734
CADIN: 1020678

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM  1020892

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, regido pela Lei
nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 05/2022, que visa
a contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas
da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º
da Decisão Normativa TCU 187/2020, conforme condições
assentadas no Edital (1002126), conforme relatório Resultado
por Fornecedor (1020756), cujo licitante vencedor foi a
Empresa K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ
sob o n° 39.421.244/0001-83, adjudicado por julgamento
(1020866) pelo melhor lance no valor de R$ 1.480,00 (mil
quatrocentos e oitenta reais).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
04/03/2022, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/03/2022, às 11:05, 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
1021215 e o código CRC F410CDA1.

0007707-80.2021.6.02.8000 1021215v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 04 de março de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 72/2021, objetivando
a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da Decisão NormativaN TCU
187/2020, conforme termo de referência (0980969).

Por conduto do Parecer nº 200/2022 (1021215), a
Assessoria Jurídica concluiu pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado na modalidade Pregão, na forma
Eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE n.º 05/2022, conforme condições
assentadas no Edital (1002126), conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1020756), cujo licitante vencedor foi a Empresa K G
NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o
n° 39.421.244/0001-83, adjudicado por julgamento (1020866) pelo
melhor lance no valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta
reais).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/03/2022, às 13:12, 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
1021569 e o código CRC 26307682.

0007707-80.2021.6.02.8000 1021569v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007707-80.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. 

 

Decisão nº 604 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº  (1021215), atestando a legalidade de todo o
certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2022, conforme
condições dispostas no Edital (1002126), cujo objeto é a contratação
de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da Decisão Normativa TCU 187/2020,
conforme termo de referência (0980969),  tendo como licitante
vencedora a empresa K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita
no CNPJ sob o nº 39.421.244/0001-83, pelo melhor lance no valor
total de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), em
conformidade com o Resultado por Fornecedor (1020756), adjucado
por julgamento (1020866).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/03/2022, às 15:07, 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
1021661 e o código CRC F9BDB0C5.

0007707-80.2021.6.02.8000 1021661v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2022

 
Às 15:20 horas do dia 04 de março de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007707-80.2021,
Pregão nº 00005/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.656,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: K G NASCIMENTO MARKETING , pelo melhor lance de R$ 1.480,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Volta de fase 24/02/2022
12:46:31 - Volta de Fase para Admissibilidade

Volta de fase 24/02/2022
14:23:47 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 03/03/2022
15:53:09 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING,
CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83, Melhor lance: R$ 1.480,0000, Motivo: Decisão nº

494 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES Acolho in totum o Parecer da Seção de
Aconselhamento Jurídico desta Presidência, razão pela qual ratifico a decisão do
pregoeiro de conhecer e julgar procedente o recurso interposto pela empresa KG
NASCIMENTO MARKETING, a fim de recusar a aceitação e habilitação da licitante

vencedora no Pregão Eletrônico nº 05/2022, bem como determino a reabertura do
certame em tela na fase de aceitação e julgamento de propostas. Retorne-se o

presnte procedimento ao p
Cancelamento

de
adjudicação

03/03/2022
16:04:16 -

Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: K G
NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83, Melhor lance: R$

1.480,0000. Motivo: Solicitado pelo Pregoeiro para publicar decisão do recurso.

Adjudicado 03/03/2022
16:18:20 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING,
CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83, Melhor lance: R$ 1.480,0000, Motivo: Com o

retorno dos autos pelo Pregoeiro, que submete o feito, mais uma vez, à autoridade
competente, indicando que o sistema não o habilita a publicar decisão, promove-se

a adjudicação do objeto em decorrência das providências adotadas em face da
Decisão Presidência nº 494/2022 (doc. 1018345).

Homologado 04/03/2022
15:20:29

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

Fim do documento
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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 março de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2022, às 15:24, 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
1021770 e o código CRC 60E73DA6.

0007707-80.2021.6.02.8000 1021770v1
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04/03/2022 15:50 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6978250 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 04/03/2022 15:50:35
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6978250
   Data prevista de publicação: 07/03/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14314159 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 05-2022 - K G
NASCIMENTO MARKETING.rtf

b2171ea725801544
42dbe61342492fe2 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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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 março de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1021770).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/03/2022, às 20:44, 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
1021865 e o código CRC 7250AAF9.

0007707-80.2021.6.02.8000 1021865v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022030700164
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO AO CONTRATO nº 25/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA. OBJETO: Prorrogação de vigência do
Contrato de fornecimento e instalação de manta vinílica para o hall do piso térreo da torre
administrativa e refazimento de soldas e colagem nos pisos das 3 passarelas, por mais 30
dias, passando a ter seu termo final em 07/04/2022, bem como a prorrogação do prazo de
execução para o dia 14/03/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, NDs 3390.30 e
3390.39 e 2021NE500455 e 2021NE500456, datadas de 01/12/2021. VALOR TOTAL: R$
45.426,00. PA: 0005608-51.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em exercício, em 02/03/2022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 02/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªRegião.
Fornecedor: TRESOR COMÉRCIO LTDA. CNPJ n° 06.143.837/0001-76. Objeto: Contratação
de empresa para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário,
para ambientes do Edifício Sede e prédios Anexos do TRF5ªRegião, LOTE 05, Itens 25 e 26/
ITEM 20. PAV n° 0006466-48.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Pregão nº 68/2021-TRF5ªR.
Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, Dec. nos 3.693/2000 e
3.784/2001, Dec. n° 10.024/2019, Lei Compl. n.º 123/2006 Dec. n.º 8.538/2015, Dec. nº
7.892/2013, Instrução Normativa nº 05/2017 da SEGES/MPDG, na Instrução Normativa
SEGE/ME n° 73/2020 e Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores. Preço Global Registrado:
R$ 85.580,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais). Validade: 12(doze) meses,
contados da data da assinatura. Assinatura: 25/02/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares,
Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Rafael Nunes Pimenta Bueno,
representante da TRESOR COMÉRCIO LTDA.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 03/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªRegião.
Fornecedor: MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ
n° 86.729.324/0002-61. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento, montagem
e instalação, sob demanda, de mobiliário, para ambientes do Edifício Sede e prédios
Anexos do TRF5ªRegião, LOTE 06, Itens 27, 28, 29 e 30. PAV n° 0006466-48.2021.4.05.7000-
TRF5ªR. Pregão nº 68/2021-TRF5ªR. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n°
3.555/2000, Dec. nos 3.693/2000 e 3.784/2001, Dec. n° 10.024/2019, Lei Compl. n.º
123/2006 Dec. n.º 8.538/2015, Dec. nº 7.892/2013, Instrução Normativa nº 05/2017 da
SEGES/MPDG, na Instrução Normativa SEGE/ME n° 73/2020 e Lei n° 8.666/1993 e
alterações posteriores. Preço Global Registrado: R$ 407.150,00 (quatrocentos e sete mil,
cento e cinquenta reais). Validade: 12(doze) meses, contados da data da assinatura.
Assinatura: 25/02/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªRegião e Gilmar Francisco Milan, representante da MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 04/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Fornecedor:
AMPIA DESIGN ESPAÇOS CORPORATIVOS EIRELI-ME. CNPJ n.º12.396.695/0001-51. Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de
portas e divisórias do tipo meio aquário para ambientes do Edifício Sede e prédios Anexos
do TRF5ªRegião, LOTE 07, Itens 31 e 32. PAV n° 0006466-48.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Pregão
nº 68/2021-TRF5ªR. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 3.555/2000, Dec.
nos 3.693/2000 e 3.784/2001, Dec. n.º 10.024/2019, Lei Compl. n.º 123/2006 Dec. n.º
8.538/2015, Dec. nº 7.892/2013, Instrução Normativa n.º 05/2017 da SEGES/MPDG, na
Instrução Normativa SEGE/ME n° 73/2020 e Lei n.º 8.666/1993 e alterações posteriores.
Preço Global Registrado: R$ 802.462,20 (oitocentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais e vinte centavos). Validade: 12(doze) meses, contados da data da assinatura.
Assinatura: 25/02/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªRegião e Marcos Henrique Inocêncio Nogueira, representante da
AMPIA DESIGN ESPAÇOS CORPORATIVOS EIRELI-ME.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0007707-80.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 04/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2022, que tem por objeto a
prestação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da
União, adjudicado à empresa K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o n°
39.421.244/0001-83, pelo valor total de R$ 1.480,00; tudo com arrimo na Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 4 de março de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 2022, SEI Nº 0000757-37.2022.6.05.8000, firmado
entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro. OBJETO: Empreender parceria voltada à partilha das boas práticas de gestão
e de uso e desenvolvimento de instrumentos tecnológicos, inclusive de inteligência
artificial, no campo da gestão administrativa e de feitos judiciais, abrangendo
atividades de planejamento, treinamento, controle, auditoria, segurança e pessoal, bem
como o intercâmbio jurídico-cultural no âmbito do Direito Eleitoral. VIGÊNCIA: Validade
de um ano, contado de sua publicação oficial, prorrogando-se automaticamente por
igual período até eventual denúncia por quaisquer das partes. ASSINATURA: 21.02.2022;
Des. Roberto Maynard Frank, Presidente do TRE-BA e Des. Elton Martinez Carvalho
Leme, Presidente do TER-RJ.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

Processo n.º 13.593/2021. Objeto: é a contratação de empresa especializada em consertos
e manutenções de nobreaks de alta potência para realização de conserto de defeitos em
nobreak de 20kVA, modelo SURT20KRMXLI, tensão 230 V (rack), da fabricante APC e a
interligação do mesmo com os quadros elétricos já existentes na sala do no-break no TRE-
CE. O objeto foi adjudicado à empresa VIP SERVIÇOS ODONTO MÉDICOS LTDA, CNPJ:
25.080.595/0001-63, valor: R$ 23.280,00. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE/CE. Data: 23/02/2022.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna público o preço registrado
na ARP n.º 3/2022, cujo objeto é o registro de preços para a eventual aquisição de material
de consumo, de acordo com as especificações que constam no Anexo I deste Instrumento,
pelo preço registrado, o quantitativo, a marca, a empresa fornecedora e o nome do
representante legal, em obediência à ordem de classificação das propostas, junto com a
documentação e as propostas de preços apresentadas. Contratadas: ILG PRODUTOS
NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA, CNPJ: 03.816.134/0001-73, item 4: Valor unitário: R$ R$
11,90, item 5: R$ 21,50; item 9: R$ 5,20; item 11: R$ 6,50; item 12: R$ 7,60; item 13: R$
16,15; MAVI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 18.027.677/0001-89, Valor unitário: item 1: R$
3,81 item 2: R$ 6,00; COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
PAPELARIA LTDA, CNPJ: 26.644.910/0001-09, item 10: R$ 0,90, item 18: R$ 7,20, item 19:
R$ 14,00; MFPARIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 26.855.558/0001-42, item 3: R$
6,75; ANDRE V S MORAIS - ME, CNPJ:27.487.710/0001-44, item 16: R$ 2,60; PROLINE
MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ: 32.708.161/0001-20, item 20: R$ 29,05;  W R
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ: 33.651.718/0001-05, item 14: R$ 4,65;
A D S QUEIROZ, CNPJ: 34.590.793/0001-6, item 6: R$ 17,00, item 7: R$ 9,85, item 8: R$
9,85, item 15: R$ 11,48; LIFE CARE MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO EIRELI, CNPJ:
39.492.550/0001-00, item 21: R$ 0,19. Fundamento: art. 15 da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações, Lei n.º10.520/02, bem como no Decreto Federal n.º 7.892/13, Processo PAD n.º
10.725/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pelas contratadas,
seus respectivos representantes. Data: 23/02/2022.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo de aditamento ao contrato n° 46/2019, firmado em 04/03/2022, com a empresa
Compwire Informática Ltda. (CNPJ: 01.181.242/0002-72); Objeto: Constitui objeto do
presente instrumento o acréscimo qualitativo do objeto contratual, a alteração da razão
social e da forma societária da CONTRATADA, passando de COMPWIRE INFORMÁTICA S.A.
(Sociedade Anônima) para COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. (Sociedade Limitada); Processo
SEI: 0007088-74.2019.6.07.8100; Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do
TRE-DF, e Sr. Cláudio Alexandre Ferreira de Aguiar Almeida.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0000350-47.2022.6.08.8000 Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: Casa do Serralheiro Ltda - ME. CNPJ: 12.982.965/0003-78. Objeto:
custeio de despesas com a aquisição de telhas metálicas para reforma do telhado do
Cartório da 6ª ZE - Colatina/ES. Fundamentação Legal: art. 24, V, da Lei n.º 8.666/93. Valor
Total: R$ 61.830,00. Data do Reconhecimento: 19/02/2022, pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias
Nascimento, Diretor Geral. Data da Ratificação: 25/02/2022, pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente do TRE/ES.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 23.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A
pregoeira, em 10/02/2022, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 01 à empresa J.B
Comércio e Serviços Eireli e o item 02 à empresa DPS Gonçalves Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda. Este procedimento licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela
Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, em 21/02/2022. Processo:
0005947-31.2021.6.08.8000

Vitória, 4 de março de 2022.
KEILLA DOS SANTOS PENNA FERREIRA

Pregoeira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 7/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
17/02/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de veículos automotivos para o Pleito
2022.

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 04/03/2022) 070015-00001-2022NE000156

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - UASG 70015

Nº Processo: 63673620216088000. Objeto: Aquisição de materiais de
consumo.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 07/03/2022 das 12h00 às 17h59.
Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-00015-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 07/03/2022 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
18/03/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Licitantes,
ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG
(CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste
último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 04/03/2022) 70015-00001-2022NE000156
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 163/2022 - RO 302

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 07/03/2022, às 17:38, 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
1022512 e o código CRC 6EDD442A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1022512),

registro minha assinatura no empenho 2022NE163, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/03/2022, 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
1022610 e o código CRC 428A3379.

0007707-80.2021.6.02.8000 1022610v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2022 19:15
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 163

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70286 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

07/03/2022 Ordinário 0007707-80.2021.6.02 - 1.480,00

39.421.244/0001-83 K G NASCIMENTO MARKETING

2022NECT. SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO.
SEI 0007707-80.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

WALTER DE CASTRO 5 CIDADE DOS FUNCIONA

CEP

60822-070

Município

FORTALEZA CE

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2022 19:15:10
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2022 19:15
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.480,00

Total da Lista

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

001 1.480,00Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da Decisão Normativa TCU 187/2020,
conforme termo de referência (0980969). Resultado por Fornecedor
(1020756). Decisão nº 604 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1021661).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

07/03/2022 Inclusão 1,00000 1.480,0000 1.480,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

07/03/2022 19:15:10

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

07/03/2022 18:16:22

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2022 19:15:10
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada e posterior devolução do feito a este Gabinete.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/03/2022, às 21:36, 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
1022705 e o código CRC 43CD8C00.

0007707-80.2021.6.02.8000 1022705v1
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E-mail - 1022892

Data de Envio: 
  08/03/2022 12:35:16

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@conexd.com.br

Assunto: 
  Contratação - PE nº 05/2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Encaminho nota de empenho nº 163/2022, no montante de R$ 1.480,00, relativo à contratação de
serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, a ser apresentado ao TCU, decorrente do Pregão Eletrônico nº 05/2022.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Nota_1022704_NE_070011_2022NE000163_v002_39421244000183_20220307191523.pdf
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De: Conex Design <atendimento@conexd.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/03/2022 03:08 PM
Assunto: [seic] Contratação - PE nº 05/2022 - TRE/AL

Prezados, boa tarde. 

Atestamos o recebimento da Nota de Empenho 70011, no valor de R$ 1.480,00, relativo à contratação
de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao TCU, decorrente do Pregão Eletrônico nº 05/2022.

Ressaltamos que estamos no aguardo dos respectivos textos e materiais complementares à produção do
relatório juntamente com os novos prazos, a fim de planejamento e execução do presente relatório. 

Nos encontramos disponíveis no presente e-mail e no telefone (85) 99760-0429, contato este também
disponível na plataforma Whatsapp. 

Atenciosamente,

Karina Gomes Nascimento
Conex Design
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
 
Ao Gabinete da Secretaria de Administração para

prosseguimento do feito, após envio e confirmação de
recebeimento da nota de empenho relacionada.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/03/2022, às 12:48, 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
1023698 e o código CRC 3D183C74.

0007707-80.2021.6.02.8000 1023698v1
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por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 09/03/2022 17h06

Pregões 2022

Procedimento Concluído

Número 02/2022
SEI 0006075-19.2021.2021.6.02.8000

Data: 13/01/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de sustentabilidade:  ( X ) SIM     (   ) NÃO
Valor total  estimado: R$ 137.791,25.

Resultado: a empresa  THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 77.975,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 03/2022
SEI 0004543-56.2021.2021.6.02.8000

Data: 31/01/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino superior,
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas no edital e
seus anexos.

 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM      ( X ) NÃO
Valor total  estimado: R$ 457.156,80.
Resultado:  Licitação revogada.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Pregoeiro
Publicação do Aviso de Revogação 

Número 05/2022
SEI 0007707-80.2021.2021.6.02.8000

Data: 03/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 1.656,00.
Resultado: o objeto foi adjudicado à empresa K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o n°
39.421.244/0001-83, pelo valor total de R$ 1.480,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso da Decisão do Recurso no DOU
Publicação do Aviso de Homologação 

Número 06/2022
SEI 0006492-69.2021.6.02.8000

Data: 18/02/2022 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A deste edital. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 63.914,08.

Resultado: O pregão 06/2022 foi adjudicado às empresas: 
a)SHOPPING TEMDETUDO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 38.074.840/0001-
71, vencedora dos Itens 1, 3, 4 e 7, pelo melhor lance no valor total de R$ 30.720,00 (trinta mil
setecentos e vinte reais);
b)RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 44.307.153/0001-51, Item 2, pelo
melhor lance no valor total de R$ 2.106,00 (dois mil cento e seis reais);
c)VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.634.191/0001-90,
Item 5, pelo melhor lance no valor total de R$ 16.895,82 (dezesseis mil oitocentos e noventa e cinco
reais e oitenta e dois centavos);
d)FOX STORE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.240.841/0001-16, Item 6, pelo melhor lance no valor
total de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais);
e)SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.883.960/0001-97, Item 8, pelo melhor
lance no valor total de R$ 1.002,00 (um mil dois reais);
f)RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 20.784.313/0001-95,
Item 9, pelo melhor lance no valor total de R$ 1.238,00 (um mil duzentos e trinta e oito reais

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Publicação do aviso de homologação no Portal (1024086)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 461

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_052022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/01/2022&jornal=530&pagina=134
http://%20%20https//pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/02/2022&jornal=530&pagina=217
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/03/2022&jornal=530&pagina=164&totalArquivos=313
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_062022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/02/2022&jornal=530&pagina=178
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=185&data=08/03/2022
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_062022.pdf


09/03/2022 17:07 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/view 3/3

Gerenciar portlets

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 Mapa do site

Publicação do aviso de homologação no Portal (1024086)         SEI 0007707-80.2021.6.02.8000 / pg. 462

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/@@manage-portlets


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

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
À SAD,
Após  publicações do aviso de homologação no

DOU e no Portal.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/03/2022, às 17:10, 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
1024089 e o código CRC AE64F184.

0007707-80.2021.6.02.8000 1024089v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/03/2022, às 13:10, 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
1024442 e o código CRC 72221794.

0007707-80.2021.6.02.8000 1024442v2
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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 março de 2022.
À Diretoria-Geral.

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a instrução levada a efeito nos presentes

autos, peço vênia para encaminhá-los a V. Sa., Coordenador da
Comissão Multidisciplinar instituída pela Portaria Presidência nº
511/2021 (0989069), para os fins previstos no item 7 do Termo de
Referência GSAD 0980969.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2022, às 18:33, 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
1028156 e o código CRC E9D72EB6.

0007707-80.2021.6.02.8000 1028156v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
 
Ciente do despacho GSAD 1028156.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão

Estratégica para acompanhamento.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/03/2022, às 15:43, 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
1029059 e o código CRC 36007A5A.

0007707-80.2021.6.02.8000 1029059v1
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