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

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
 
 
Com a proximidade do encerramento do mandato desta

Presidência, surge a necessidade da devida prestação das ações
realizadas neste biênio 2021-2022, iniciando-se com a preparação do
relatório de gestão do referido biênio.

Considerando que este Regional não possui em seus
quadros, pessoal com habilitação em recursos gráficos e visuais, vê-
se a necessidade de contratação de empresa especializada para
editoração e diagramação do mencionado relatório.

Desta forma, em atendimento ao Memorando nº 1110
(1157203), SEI nº 0009671-74.2022.6.02.8000, e em conformidade
com a Portaria nº 486/2022 TRE-AL/PRE/DG/AGE (1178249), seguem
os parâmetros norteadores do referido relatório contendo as
informações principais para sua confecção.

 
Parâmetros do Relatório de Gestão –
Biênio 2021-2022:
A ) Objeto: Contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas relativo ao biênio 2021-
2022.
B) Serviço: diagramação, editoração, revisão
de texto, tratamento e digitalização de
imagens, gráficos, tabelas e arte-finalização
dos conteúdos e capa (combinação de cores)
das publicações impressas e digitais.
C ) Apresentação impressa: 30 (trinta)
unidades no formato de caderno brochura com
lombada quadrada, sendo a capa em cartão
triplex 300 g/m² na cor azul-marinho fosco, e
miolo em papel couché fosco 90 g/m², no
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formato 20,5 mm por 27,5 mm, orientação
vertical, contendo entre 100 a 200 páginas.
Impressão colorida, intitulado como Relatório
de Gestão 2021-2022 Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, na cor branca, com o
brasão da Justiça Eleitoral em marca d'água ao
fundo.
D) Apresentação digital : conteúdo idêntico
ao impresso que deverá ser apresentado em
arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb.
E ) Habilitação técnica: empresa que
contenha qualificação técnica, que apresente 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.
F ) Estrutura de conteúdos do Relatório
de Gestão 2021/2022: Anexo II da Portaria
nº 486/2022 TRE-AL/PRE/DG/AGE (1178249)
G) Prazo de entrega:
1) Prazo máximo previsto para entrega dos
originais pelo TRE-AL: 01.12.2022
2) Prazo de entrega pela contratada da versão
para avaliação: 02.12.2022 até 15.12.2022
3) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL:
19.12.2022
4) Entrega definitiva do relatório digital e
impresso: 04.01.2023

 
Isto posto, sigam os autos à Secretaria de Administração,

contendo as informações necessárias para a contratação da empresa
e imediato início das tratativas.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/10/2022, às 16:58, 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?

Despacho AEP 1180966         SEI 0010796-77.2022.6.02.8000 / pg. 2



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180966 e o código CRC E7A10737.

0010796-77.2022.6.02.8000 1180966v1
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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 Portaria nº 486/2022 TRE-AL/PRE/DG/AGE (1178249),

instituiu, no âmbito deste Tribunal, comissão
provisória multidisciplinar para elaboração do relatório de gestão do
biênio 2021-2022, contendo as principais atividades administrativas
e judiciais realizadas, e fixou, em seu art. 5º que, de posse dos
arquivos eletrônicos com os conteúdos setoriais preparados pelas
respectivas unidades, a Assessoria Especial da Presidência
encaminhará os documentos à empresa responsável pela editoração
do documento que, dentro do prazo contratualmente estabelecido
pelo TRE-AL, devolverá o trabalho plenamente consolidado em meio
digital, fornecendo 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, bem como entregará o
quantitativo impresso estabelecido pela Alta Administração do
Tribunal mediante pactuação contratual.

Dessa forma, considerando que este Regional não possui
em seus quadros, pessoal com habilitação em recursos gráficos e
visuais, tem-se por necessário de contratação de empresa
especializada para editoração e diagramação do mencionado
relatório.

 
 
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 relativo ao biênio 2021-2022. 

2.2 Serviços de diagramação – 
· Escopo: diagramação, editoração, revisão de texto,

tratamento e digitalização de imagens, gráficos, tabelas e arte-
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finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais.

2 . 3 Apresentação impressa: 30 (trinta) unidades no
formato de caderno brochura com lombada quadrada, sendo a capa
em cartão triplex 300 g/m² na cor azul-marinho fosco, e miolo em
papel couché fosco 90 g/m², no formato 20,5 mm por 27,5 mm,
orientação vertical, contendo entre 100 a 200 páginas. Impressão
colorida, intitulado como Relatório de Gestão 2021-2022
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na cor branca, com o
brasão da Justiça Eleitoral em marca d'água ao fundo.

2.4 Apresentação digital : conteúdo idêntico ao
impresso que deverá ser apresentado em arquivo único, com
tamanho máximo de 50Mb.

2.5. Estrutura de conteúdos do Relatório de Gestão
2021/2022: Anexo II da Portaria nº 486/2022 TRE-AL/PRE/DG/AGE
(1178249)

 
 
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, 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.

 
 
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: 01.12.2022
b) Prazo de entrega pela contratada da versão para
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avaliação: 02.12.2022 até 15.12.2022
c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: 19.12.2022
d) Entrega definitiva do relatório digital e

impresso: 04.01.2023
4.3 Os produtos deverão ser entregues no endereço

eletrônico da Assessoria Especial da Presidência (AEP):
presidencia@tre-al.jus.br ou outro meio, de acordo com orientação da
referida unidade.

4.4 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.

 
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,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o
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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.
6.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos

incidentes e deverá ser apresentado no seguinte formato:

PRODUTO VALOR

Serviço de editoração/diagramação
do Relatório de Gestão 2021-2022 Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas 

 

Impressão de 30 (trinta) unidades
no formato de caderno brochura  

Total  

 
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
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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 8.666/93 e, se for o caso, na Lei nº 10.520/2022, 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 suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, 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
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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
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.

 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria

de Administração
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/11/2022, às 16:35, 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
1190001 e o código CRC EB8E39FF.

0010796-77.2022.6.02.8000 1190001v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de novembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em cumprimento ao Despacho AEP 1180966, a

Secretaria de Administração, ultrapassado o período eleitoral,
apresenta a Vossa Senhoria, para aprovação, o Termo de
Referência GSAD 1190001, que tem por objeto a contratação
de serviço de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
relativo ao biênio 2021-2022. 

Observo que se trata de contratação de serviço
específico, cuja outra demanda de que se tem notícia é a do
relatório de gestão anual exigido pelo TCU, uma vez que a
contratação de serviços de natureza semelhante demandados
pela ACS parece estar prejudicada para ocorrer ainda no
presente exercício, conforme se pode observar da tramitação
do Processo SEI 0006078-20.2021.6.02.8502.

De todo modo, em face do cornograma assinalado
no Despacho AEP 1180966, reproduzido no subitem 4.2 do
Termo de Referência (doc. 1190001), peço vênia para, desde
j á , remeter os autos à SEIC, com pedido de que seja
priorizada a instrução.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/11/2022, às 16:36, 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
1190003 e o código CRC DCF0A92B.
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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 novembro de 2022.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Aprovo o Termo de Referência para contratação de

serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
relativo ao biênio 2021-2022.  (1190001), por reunir os
elementos necessários e suficientes para caracterizar o
objeto, ao tempo em que evoluo o feito à COMAP, para a
instrução de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/11/2022, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190485 e o código CRC C97F3B6F.

0010796-77.2022.6.02.8000 1190485v1
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E-mail - 1190492

Data de Envio: 
  03/11/2022 13:49:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    atendimento@mwci.com.br
    ajlcompras@hotmail.com
    contato@editorialcasa.com.br
    miguelleitearte@gmail.com
    thiagomoulin@yahoo.com.br
    societario2@maximumassessoria.com.br
    despachante@diligenciasolucoes.com
    graficacaetite@yahoo.com.br
    ritamx@gmail.com
    elbaeufrasio@ig.com.br
    franchinicafes@cafemadeinbrazil.com.br
    davidtelles@hotmail.com
    mkdcontab@uol.com.br
    digiflexetiquetas@gmail.com
    fatima@librum.com.br
    carlosjoaquim@gmail.com
    comercial@consgraf.com.br
    elizmarques20@gmail.com
    mariac@sapie.com.br
    varnei@propagare.net
    tiriva@tiriva.com.br
    mceg.design@gmail.com
    societario@artcont.com.br
    ja_contabeis@hotmail.com
    correctus-sc@uol.com.br
    zetastudio@uol.com.br
    paolo.malorgio@gmail.com
    contato@concity.com.br
    marco@editorarmultimidia.com.br
    brs.licita@gmail.com
    studioconexdesign@gmail.com
    tarcisio@fattoedicoes.net
    andrea@tracoleal.com.br
    teixeiradigitaldf@gmail.com
    pimenta@idealle.net
    otaviosendtko@gmail.com
    ksconsultoria.digital@gmail.com
    marcelogodoy@g3com.br
    contato@editorafi.org
    onecursos01@gmail.com
    andrerasia@gmail.com
    jobonach@gmail.com
    mslysak@gmail.com
    editoratribodailha@gmail.com
    gracielamurakami@gmail.com
    atendimento@editoradialetica.com
    matheusacerbi82@gmail.com
    objetoquadrado@gmail.com
    fabiolimah@gmail.com
    lygiavallo@yahoo.com.br
    nubiarj@gmail.com
    silvana.interativa@gmail.com
    helen.ribeiro@artcont.com.br
    junio.pontes@live.com
    pauloconteplan@bol.com.br
    contato@feelingpropaganda.com.br
    probsilva@gmail.com
    antonia@agencia2a.com.br
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    editoraseriguela@gmail.com
    financeiro@liberars.com.br
    conceito@conceito-online.com.br
    contato@pimoreeditora.com
    adnnn@yahoo.com
    adriano@uaw.com.br
    dgluciomarc@gmail.com
    rafael@editoracubo.com.br
    cauledepapiro@gmail.com
    cadastro@fortevixcontabilidade.com.br
    traducaorpcfo@gmail.com
    marcelo@autografia.com.br
    bernardomeliande@gmail.com
    pulseinvestimentos@gmail.com
    legal@constanzo.com.br
    fmfernandamello@gmail.com
    arro@arrocontabilidade.com.br
    mariojlima@gmail.com
    andrehmoons@uol.com.br
    belgamo@assessore.com.br
    annyet@gmail.com
    adm@chamun.com.br
    suporte@contabilizei.com.br
    patycos21@hotmail.com
    consultoria@orzil.org
    brunosiniscalchi@gmail.com
    andre.mota8@gmail.com
    contato.opcaoservicos@gmail.com
    personalite@personalitesolucoes.com
    comercial@alphaomegaservicos.com.br
    contato.nortmar@gmail.com
    janilson@inovacontabilidade.com.br
    luizantoniopereira14@gmail.com
    elmo.lacerda@g4f.com.br
    publico.esplanadaservicos@gmail.com
    juliana@plansul.com.br
    ace.comeditora@gmail.com
    cotacao@ebsco.com.br
    buenoarte@yahoo.com.brj
    onascatao@yahoo.com.br
    contato@gpmarquitetura.com.br
    falecom@limadasilva.com

Assunto: 
  Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão relativo ao biênio 2021-2022, nos termos do Termo de Referência,
anexo.

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar
por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
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E-mail - 1190498

Data de Envio: 
  03/11/2022 13:49:59

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    2gengenhariacivil@gmail.com
    ricardo@futuraarquitetos.com.br
    3tecengenharia@gmail.com
    izasena@gmail.com
    admengecorp@gmail.com
    rosivan.artefinal@gmail.com
    comercial@trescriativos.com
    patrick.wotckoski@wotckoskinegocios.com.br
    seriema@graficaseriema.com.br
    atendimento@mwci.com.br
    vanderleifesti@festiengenharia.com
    ommservicos@bol.com.br
    ajlcompras@hotmail.com
    contato@editorialcasa.com.br
    riverasolucoesemcomunicacao@protonmail.com
    valpailuiz@gmail.com
    yneio@yahoo.com.br
    licitacaoevandro@gmail.com
    bahnunesc@gmail.com
    edertadeug@gmail.com
    juris@fapeu.org.br
    miguelleitearte@gmail.com
    mariribeirods@gmail.com
    thiagomoulin@yahoo.com.br
    nio@ldtraducoes.com.br
    contato@editoracientifica.org
    leonardo@apexagencia.com.br
    contato@savannah.com.br
    jumaradamasceno@hotmail.com
    societario2@maximumassessoria.com.br
    celso@phabrica.com.br
    despachante@diligenciasolucoes.com
    mauro@zeppelini.com.br
    graficacaetite@yahoo.com.br
    statuscontabilidadegandu@hotmail.com
    mzlcomercio@gmail.com
    ritamx@gmail.com
    elbaeufrasio@ig.com.br
    franchinicafes@cafemadeinbrazil.com.br
    artesgraficaseditora@hotmail.com
    grafica3.com@hotmail.com
    habilidadecontabil@yahoo.com.br
    davidtelles@hotmail.com
    cristina@ckcontabilidade.com.br
    mult.graf@hotmail.com
    pablodalfior@gmail.com
    patty_tempo@yahioo.com.br
    assecontt@assecontt.com.br
    graftriunfal@uol.com.br
    paralegal@confisc.com.br
    mkdcontab@uol.com.br
    jlevyms@gmail.com
    operasolucoes.ovs@gmail.com
    digiflexetiquetas@gmail.com
    grafica@fefgrafica.com.br
    araujocontabilidade@yawl.com.br
    solutecharacati@hotmail.com
    fatima@librum.com.br
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    silkbrindes@live.com
    suporte@systema290.com.br
    grafika.outdoor@gmail.com
    carlosjoaquim@gmail.com
    projesom@terra.com.br
    graficastar@brturbo.com.br
    comercial@consgraf.com.br
    consermaq@gmail.com
    elizmarques20@gmail.com
    padilha@staffcontab.com.br
    mariac@sapie.com.br
    contato@saproducoes.com.br
    padilhapinheiro2@gmail.com
    mprimo66@hotmail.com
    varnei@propagare.net
    tiriva@tiriva.com.br
    graficaluar@gmail.com
    mceg.design@gmail.com
    gerencia@ecommercesix.com.br
    acjornalismo@hotmail.com
    exploratapro@gmail.com
    cordeiro.gustavo.rb@gmail.com
    societario@artcont.com.br
    jose@wipropaganda.com
    andradejr@a2contabilidade.cnt.br
    centralcontabeis.tangara@gmail.com
    andrea@sbancodeprojetos.com.br
    lauracamilo@gmail.com
    boo@bangboo.com.br
    correctus-sc@uol.com.br
    vtescritorio@terra.com.br
    suporte@agile.inf.br
    maria.aparecida@mpmcomunicacao.com.br
    zetastudio@uol.com.br
    paolo.malorgio@gmail.com
    nandoavs@live.com
    carla@sejabiz.com.br
    mario@heleventos.com.br
    renato@agenciabamba.com.br
    marco@editorarmultimidia.com.br
    brs.licita@gmail.com
    marcel.ferreira@barbearia.ag

Assunto: 
  Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão relativo ao biênio 2021-2022, nos termos do Termo de Referência,
anexo.

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar
por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
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E-mail - 1190499

Data de Envio: 
  03/11/2022 13:51:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    luciano.abrahao78@gmail.com
    comercialcqa@gmail.com
    studioconexdesign@gmail.com
    tarcisio@fattoedicoes.net
    dp2contec@sercomtel.com.br
    andersonfloriano@hotmail.com
    andrea@tracoleal.com.br
    zanata@tavaresetavares.com.br
    ramos@ramoscontabil.com.br
    maistop.saoborja@gmail.com
    interart@interartbrasil.com.br
    contato@giria.com.br
    wellingtons@gmail.com
    contato@exemplus.com.br
    contato@planner-contab.com.br
    teixeiradigitaldf@gmail.com
    pimenta@idealle.net
    otaviosendtko@gmail.com
    zeh.ronaldo@gmail.com
    ksconsultoria.digital@gmail.com
    marcelogodoy@g3com.br
    fiscont-perfil@hotmail.com
    contato@editorafi.org
    onecursos01@gmail.com
    andrerasia@gmail.com
    target@target.inf.br
    vendas@graficatriunfal.com.br
    clan@clandesign.com.br
    jobonach@gmail.com
    mslysak@gmail.com
    editoratribodailha@gmail.com
    financeirodidatica@yahoo.com.br
    gracielamurakami@gmail.com
    atendimento@editoradialetica.com
    matheusacerbi82@gmail.com
    contato@aiscomunicacao.com.br
    letra1@editoraletra1.com.br
    objetoquadrado@gmail.com
    evandro@laviniadesign.com.br
    carloslcardoso@globo.com
    guilherme00.cunha@gmail.com
    ludmilaandradematos@gmail.com
    atendimento@tribo3.com.br
    creativita.vrcg@gmail.com
    fabiolimah@gmail.com
    aeceventos@aeceventos.com.br
    lygiavallo@yahoo.com.br
    nubiarj@gmail.com
    silvana.interativa@gmail.com
    adm.ideia2016@gmail.com
    primaverarevisao@gmail.com
    helen.ribeiro@artcont.com.br
    junio.pontes@live.com
    contato@museale.com.br
    pauloconteplan@bol.com.br
    contato@feelingpropaganda.com.br
    licitacao@publicidade.com.br
    probsilva@gmail.com
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    agencia@braspub.com.br
    ideiacomerciodf@gmail.com
    nucleoz@nucleoz.com.br
    antonia@agencia2a.com.br
    licitacao.uaafgo@icmbio.gov.br
    editoraseriguela@gmail.com
    avohaieventos@yahoo.com.br
    lasergrafica@lasergrafica.com.br
    financeiro@liberars.com.br
    conceito@conceito-online.com.br
    contato@pimoreeditora.com
    adnnn@yahoo.com
    adriano@uaw.com.br
    marinagrafica@yahoo.com.br
    brunocarvalho@takeone.com.br
    thiagonicolette2007@gmail.com
    dgluciomarc@gmail.com
    rafael@editoracubo.com.br
    mcriativethe@gmail.com
    graficamarituba@gmail.com
    eventual@eventualpromocoes.com.br
    cauledepapiro@gmail.com
    cadastro@fortevixcontabilidade.com.br
    balaio@balaiodacriacao.com.br
    traducaorpcfo@gmail.com
    carimarkgrafica@gmail.com
    grafica@tecmaster.ind.br
    marcelo@autografia.com.br
    intercult@sslicitacao.com.br
    bernardomeliande@gmail.com
    erika.hirschberg@ldacontabilidade.com.br
    pulseinvestimentos@gmail.com
    claudinei@ciagraficapaulista.com.br
    mracontabilidade2@gmail.com
    comercial@brasitur.com.br
    dmeventos20@hotmail.com
    sgaempreendimentos@hotmail.com
    rpcontabilidade@gmail.com
    jmiranda@tradutores.com.br
    jacirgeraldo@best.com.br
    legal@constanzo.com.br
    financeiro.graficasantacruz@gmail.com

Assunto: 
  Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão relativo ao biênio 2021-2022, nos termos do Termo de Referência,
anexo.

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar
por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:

E-mail SEIC 1190499         SEI 0010796-77.2022.6.02.8000 / pg. 21



    Termo_de_Referencia_1190001.html
    E_mail_1190492.html
    E_mail_1190498.html

E-mail SEIC 1190499         SEI 0010796-77.2022.6.02.8000 / pg. 22



E-mail - 1190507

Data de Envio: 
  03/11/2022 13:53:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    comercial@graficacs.com.br
    financeirosp@globallanguages.com.br
    fmfernandamello@gmail.com
    arro@arrocontabilidade.com.br
    mariojlima@gmail.com
    edf.art@uol.com.br
    andrehmoons@uol.com.br
    belgamo@assessore.com.br
    processos@csfonline.com.br
    annyet@gmail.com
    adm@chamun.com.br
    suporte@contabilizei.com.br
    patycos21@hotmail.com
    consultoria@orzil.org
    brunosiniscalchi@gmail.com
    alexandre@gibborbrasil.com.br
    societario01@sannar.com.br
    financeiro@agencialooknfeel.com.br
    impressusbel.pa@hotmail.com
    contato@vgeducacional.com.br
    andre.mota8@gmail.com
    rafael@raleduc.com.br
    dino.bastos@partnerscom.com.br
    contato.opcaoservicos@gmail.com
    g9terceirizacao@gmail.com
    personalite@personalitesolucoes.com
    comercial@alphaomegaservicos.com.br
    empresaradar@gmail.com
    rmonteiro@netsite.com.br
    contato.nortmar@gmail.com
    fabricio@getinfo.net.br
    logan@logantecnologia.com.br
    rafaelyne1@gmail.com
    luizantoniopereira14@gmail.com
    diretoria@gruporiobrasil.com
    licitacao@chacomnozes.com.br
    comercial@produtivati.com.br
    eletrongel@gmail.com
    financeiro@gruposefix.com.br
    proforceservicos@gmail.com
    atendimento@diplus.com.br
    abrcinevideo@gmail.com
    ace.comeditora@gmail.com
    atendimento@gbcs.com.br
    contato@f2x.com.br
    contato@fullgraph.com.br
    graficamarquinhos@hotmail.com
    comercial@graficadd.com.br

Assunto: 
  Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os serviços de editoração/diagramação para
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publicação do Relatório de Gestão relativo ao biênio 2021-2022, nos termos do Termo de Referência,
anexo.

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar
por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1190001.html
    E_mail_1190492.html
    E_mail_1190498.html
    Termo_de_Referencia_1190001.html
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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 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1190485, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa de preços e demais
providências, em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº
15.787/2017, de 15/02/2017.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 04/11/2022, às 07:58, 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
1191214 e o código CRC CA7CEBAF.

0010796-77.2022.6.02.8000 1191214v1
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E-mail - 1191241

Data de Envio: 
  04/11/2022 08:10:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    atendimento@conexd.com.br

Assunto: 
  Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão relativo ao biênio 2021-2022, nos termos do Termo de Referência,
anexo.

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar
por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1190001.html
    E_mail_1190492.html
    E_mail_1190498.html
    Termo_de_Referencia_1190001.html
    Termo_de_Referencia_1190001.html
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ORÇAMENTO Nº 2022/11-0004 

 

Organização: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Título: “Relatório de Gestão 2021-2022 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas” 
 

Projeto Editorial: 

Nossas obras acompanham:

- Conselho Editorial Internacional. 

- Comitê científico. 

- Registro do ISBN na CBL.  

- Ficha catalográfica. 

- Distribuição nas livrarias parceiras. 

- 1 banner digital para divulgação em redes sociais. 

- DOI (Digital Object Identifier). 

- E-book (PDF interativo e Kindle).

 

FORMATO DE PUBLICAÇÃO VALORES 

REVISÃO COMPLETA R$ 2.500,00 

 

SOBRE A REVISÃO COMPLETA 

 

1. Leitura e revisão dos itens editoriais. 

2. Leitura completa e aprofundada do texto. 

3. Formatação ABNT (lista de referências, organização dos elementos gráficos, títulos,  

organização de elementos pré-textuais etc.). 

4. Revisão ortográfica (focada em erros de acentuação e digitação). 

5. Revisão gramatical (pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e  

nominal, colocação pronominal etc.). 

6. Revisão semântica (questões de sentido do texto). 

7. Padronização textual de acordo com o “Manual de Comunicação da Secom”  

(iniciais maiúsculas e minúsculas, números, siglas, estrangeirismo etc.). 

8. Apontamentos mais profundos com sugestões de reescrita (quando necessário). 
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SOBRE A CAPA 

 

A capa será pensada e criada com base na sugestão do(a) autor(a). Depois disso, será enviada 

para aprovação deste(a). Lembrando que a capa só será fechada e concluída quando o(a) 

autor(a) aprová-la e conforme o envio dos itens editoriais necessários para a produção da capa. 

 

 

SOBRE A DIAGRAMAÇÃO 

 

Depois da revisão, começa a etapa da diagramação! Os diagramadores seguem o projeto do 

autor(a) e enviam uma versão prévia para ele(a), na qual ainda podem ser realizados 

apontamentos em relação à diagramação e estrutura. Depois, são feitos os ajustes necessários e 

a obra é encaminhada para a aprovação final. Se estiver tudo certo, ainda há mais uma verificação 

e, então, mandamos o arquivo final para o(a) autor(a). Após a aprovação final, vai para a 

impressão e é gerada a versão em e-book.    
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ORÇAMENTO Nº 2022/11-0004 

 

Especificações de sua obra: 

Após finalizado o Projeto Editorial da obra, solicitaremos a impressão seguindo os acordos 

estabelecidos abaixo:
- Quantidade de páginas: Até 200 páginas 

- Papel: Couchê 90 g/m² 

- Capa: Cartão Triplex 300 g/m² 

- Encadernamento: Brochura  

- Laminação: Fosco  

- Impressão: Colorida 

 

 

FORMATOS 20,5 x 27,5 CM  

QTD. DE EXEMPLARES VALOR UN. TOTAL 

30 exemplares R$ 400,00 R$ 12.000,00 

 
 

 

 

 

Este orçamento é válido por 45 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
Responsável:  
 
Ed. chefe: Valdemir Paiva  
Telefone: 44-998087144 
E-mail: paiva@ediotorialcasa.com.br  
 
Dados bancários:  
Banco Sicredi  
Conta: 17004-7 
Agência: 0730  

                                                                                                  

 

 

  Curitiba, 03 de novembro de 2022. 
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                                                      Brasília-DF, 07 de  novembro   de 2022 

                                                     Proposta estimativa de Preços nº 109/2022  

 

 

 

 

AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                                                

GREEN Multi Comercial e Serviços LTDA        
CNPJ : 46.161.419/0001-26   CF/DF: 08.132.104/001-13   
END.: Q. CNG 10 LOTE 07 LOJA 02 – TAGUATINGA  NORTE  
CEP: 72.130-105  - BRASÍLIA – DF  
Email: green.multi.comercial@gmail.com 

 

(61)99863-3089 - TEL.: (61)3037-1353  

                                                                                          

 

 

 

   

 C.I. 06465941668-DETRAN/DF 

                 CPF : 055.965.891-52 

 

 

 

Conforme solicitado via email  , segue proposta estimativa de preços .  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UN P.UNIT V. TOTAL 

01 

Serviços de editoração/diagramação, catalogação e isbn para publicação 
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo 
ao biênio 2021-2022.  

Serviços de diagramação – Escopo: diagramação, editoração, revisão de 
texto, tratamento e digitalização de imagens, gráficos, tabelas e arte-
finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações 
impressas e digitais, com 200 páginas aproximadas .  

Apresentação digital : conteúdo idêntico ao impresso que deverá ser 
apresentado em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. 

01 un 8.190,00 8.190,00 

02 

Serviço de VTP, PROVA DIGITAL , IMPRESSÃO E ACABAMENTO  DE  caderno 
brochura com lombada quadrada, sendo a capa em cartão triplex 300 g/m² 
na cor azul-marinho fosco, e miolo em papel couché fosco 90 g/m², no 
formato 20,5 mm por 27,5 mm, orientação vertical, contendo entre 100 a 
200 páginas. Impressão colorida, intitulado como Relatório de Gestão 
2021-2022 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na cor branca, com o 
brasão da Justiça Eleitoral em marca d'água ao fundo. 

30 EX 327,00 9.810,00 

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA  : R$18.000,00 

Prazo  de entrega : Conforme  Item 04 do TR                                                                               Local de Entrega : Maceió - AL                                                                                                
Validade de Proposta: 60(sessenta) dias                                                         Condições de Pagamento: conforme item 05 do TR 

DADOS BANCÁRIOS : 

BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGÊNCIA : 0688    OP .03     CONTA CORRENTE : 3835-7 

CHAVE DO PIX : CNPJ - 46.161.419/0001-26 
Código Swift : CEFXBRSP    /    IBAN  BR81 0036 0305 0068 8000 0038 375C 1 

 
 
 
DECLARAMOS que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital, declaramos ainda que é de nossa inteira responsabilidade manter os dados cadastrais e 
bem como de sua atualização quando necessário for, declaramos que o preço é fixo e irreajustável  ,declaramos que temos pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.e que é de nossa  inteira submissão às condições de fornecimento                                                                                                          
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E-mail - 1194255

Data de Envio: 
  08/11/2022 14:17:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    carimarkgrafica@gmail.com

Assunto: 
  Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Boa tarde senhor Leonardo,

Conforme exposto por contato telefônico, solicitamos que o valor do serviço ofertado por Vossa Senhoria
seja convertido em Proposta de Preço, com detalhamento dos valores conforme planilha presente em
Termo de Referência, anexo, devendo ser especificado o valor do serviço de editoração/diagramação e os
valores unitário e total das impressões.
Deverá estar assinada e conter, ainda, os dados da empresa (CNPJ, endereço, contato, dados bancários,
etc.).

No aguardo,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Cotacao_1190881_e_mail.pdf
    Termo_de_Referencia_1190001.html
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PROPOSTA DE
SERVIÇOS

Hub de Comunicação, Marketing e Narrativas Negras
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A Agência Bamba surgiu em 2017, com o objetivo de trazer

diversidade e uma visão afrocentrada para o mercado de Marketing

Digital e Comunicação. Fundada por Renato Costa, jornalista e

especialista em Marketing Digital, com passagens por empresas

como Diário LANCE!, Rede Globo, Coca-Cola, além de organizações

do Terceiro Setor como IDEC e Todos pela Educação

Nosso hub é formado, em sua maioria, por profissionais negros e

LGBTQI+, que atendem clientes como AMBEV, Conservação

Internacional, SOS Mata Atlântica, Instituto Meio, Fundação Vale,

Projeto Karanba, BlackRocks Startups e Seja.

QUEM SOMOS
NASCIDA NO SUBÚRBIO NOS MELHORES DIAS

Rede Mulher Florestal
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Feira Preta

AMBEV

SOS Mata Atlântica

Projeto Karanba

Instituto Meio | Fundação Vale (AGIR)

INDÍCE
NOSSOS CLIENTES:

Rede Mulher Florestal

Descrição

Preço

SERVIÇOS:
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A Feira Preta chega a sua 21ª edição com um site

criado pela Agência Bamba. Somos responsáveis pelo

Design, Conteúdo e SEO do projeto, que está dividido

em três partes: inscrições (lançada em agosto);

conteúdo sobre empreendedorismo e programação

do evento. Essas duas últimas seções serão lançadas

em setembro e novembro. Link

FEIRA PRETA
WEB DESIGN, CONTEÚDO E SEO

Rede Mulher Florestal
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Na AMBEV estamos desenvolvendo algumas soluções

de design para a área de Sustentabilidade. Somos

responsáveis pelo projeto gráfico da cartilha do site

SaveE e estamos trabalhando em uma apresentação

para a área. Veja a cartilha.

AMBEV
DESIGN

Rede Mulher Florestal
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Criamos o conteúdo e o projeto gráfico do Relatório

2020 da Fundação SOS Mata Atlântica. Para que o

documento tivesse mais visibilidade, a versão

impressa ganhou QR Codes para que as pessoas

pudessem acessar conteúdos que complementavam

as informações do relatório. Baixe o arquivo.

SOS MATA
ATLÂNTICA
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E DESIGN

Rede Mulher Florestal
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Concebemos o projeto gráfico do Relatório 2021 do

Projeto Karanba em português (aqui) e inglês (aqui).

Também fomos responsáveis pelo desenvolvimento

de peças para as redes sociais da ONG, em duas

ações para o torneio Norway Cup. A primeira, com

figurinhas, pode ser vista aqui. A segunda, com

chamadas para os jogos, está disponível aqui.

PROJETO KARANBA
DESIGN PARA MÍDIAS IMPRESSA, DIGITAL E REDES
SOCIAIS

Rede Mulher Florestal
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Fomos responsáveis por criar o catálogo do projeto,

além de peças como logos, embalagens, rótulos para

os empreendedores do Projeto Agir, em Corumbá-MS.

A iniciativa é uma parceria Instituto Meio - Fundação

Vale. Ao lado, um vídeo de um dos empreendimentos

atendidos: Edil. Veja outros vídeos: aqui e aqui.

INSTITUTO MEIO 
& FUNDAÇÃO VALE
DESIGN DE PEÇAS E REVISÃO

Rede Mulher Florestal
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Tr ibunal  Regional  E le i toral  de Alagoas

Serviços Previstos

AGÊNCIA BAMBA
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Rede Mulher Florestal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESIGN

Diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e

digitalização de imagens, gráficos, tabelas e arte-finalização

dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações

impressas e digitais.

Editoração, Revisão e Impressão
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ONU Mulheres

Preços dos serviços (Impostos incluídos)

Descrição Valor por peça

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão 2021-2022 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas R$ 22.000

Impressão de 30 (trinta) unidades no formato de caderno brochura* R$ 23.000

Total R$ 45.000

30 (trinta) unidades no formato de caderno brochura com lombada quadrada, sendo a capa em cartão triplex 300 g/m² na cor
azul-marinho fosco, e miolo em papel couché fosco 90 g/m², no formato 20,5 mm por 27,5 mm, orientação vertical, com até
200 páginas. Impressão colorida, intitulado como Relatório de Gestão 2021-2022 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na cor
branca, com o brasão da Justiça Eleitoral em marca d'água ao fundo. IMPRESSÃO DIGITAL
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contato@agenciabamba.com.br

BORA CONVERSAR?
E-mail

21 97178-6902

Telefone | WhatsApp

Facebook | Instagram | LinkedIN

Redes Sociais

Rede Mulher Florestal
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Gíria Design e Comunicação | www.giria.com.br | contato@giria.com.br | (31) 3222-1829

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: TRE-AL                             CONTATO: Lisiana Teixeira                                                                                DATA: 09/11/2022

Observações: 
• Inclusos na proposta todas as deduções fiscais e impostos.
•Prazos para entrega: de acordo com informações do Termo de Referência enviado junto à solicitação de orçamento.

Validade da Proposta: 10 (dez) dias. 
Condições de pagamento: A combinar.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2022.

Carolina Guerra Campos Lentz
Representante legal | Gíria Editoração e Diagramação Ltda.
CPF: 051481986-30 | CI: M7-362962
Telefone/fax: (31) 3222-1829 | email: contato@giria.com.br

PROPOSTA COMERCIAL QTDE. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

Prestação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de 
Gestão 2021-2022 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, contendo 
em média 100 páginas, em formato aproximado A4, em que estão 
inclusos:

• Diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e digitali-
zação de imagens, gráficos, tabelas e arte-finalização dos conteúdos 
e capa (combinação de cores) das publicações impressas e digitais.

1
R$ 2.980,00 R$ 2.980,00

(dois mil novecentos e oitenta reais)

Gíria Editoração e Diagramação Ltda. | CNPJ: 058021850001/71 | Inscrição Municipal: 01817210014
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E-mail - 1195712

Data de Envio: 
  09/11/2022 16:25:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@editorialcasa.com.br

Assunto: 
  Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor Valdemir, 

Para darmos continuidade à contratação do serviço de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao biênio 2021-2022, nos termos da
proposta anexa, solicitamos o preenchimento e envio da declaração de inexistência da prática de
nepotismo, conforme modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"

Anexos:
    Proposta_1191261_11_004C___Tribunal_Regional_Eleitoral_de_Alagoas__1_.pdf
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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: 42.771.396/0001-10
Razão Social: EDITORIAL CASA LTDA
Nome Fantasia: EDITORIAL CASA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/08/2023
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 20/12/2022
FGTS 19/11/2022
Trabalhista Validade: 16/04/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/01/2023
Receita Municipal Validade: 26/10/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 09/11/2022 16:13 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

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: 09/11/2022 16:26:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EDITORIAL CASA LTDA 
CNPJ: 42.771.396/0001-10 
 
 
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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01941387470Usuário:

09/11/2022 16:26:10Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

EDITORIAL CASA LTDA Adimplente42771396
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V 

DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

Editorial Casa Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.771.396/0001-10, 

situada na Rua Riachuelo nº 31, 14º andar, cep.80.200.250, centro. Curitiba-PR, representada 

por seu sócio, Valdemir Paiva, CPF nº 092.633.239-25, carteira de identidade nº 10.300.448-9, 

expedida por SSPPR, brasileiro, união estável, com domicílio na Rua Moysés Marcondes, 887, 

Apt.201. Cep 80530-320, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da 

Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO 

POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de 

comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que 

a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como 

a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: 

reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, se o documento é particular. 

 

Curitiba, 09 de novembro de 2022 

 

 

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

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de serviços de editoração/diagramação

para publicação do Relatório de Gestão deste Regional,
relativo ao biênio 2021-2022, acompanhada de impressão de
30 (trinta) exemplares, conforme Termo de Referência
presente no evento 1190001.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, Despacho
COMAP - 1191214.

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

Para tanto, devido à especificidade do objeto,
solicitamos propostas de preço a diversos potenciais
fornecedores, obtendo a melhor proposta junto à empresa
Casa Editorial (1191261), no montante de R$ 14.500,00
(quatorze mil e quinhentos reais).

Empresa Editoração e
Diagramação

Impressão
TOTALQtde Valor

unitário
Valor
total

Casa
Editorial -
 1191261

R$ 2.500,00 R$
400,00

R$
12.000,00

R$
14.500,00

Green
Multi

Comercial - R$ 8.190,00 R$
327,00

R$
9.810,00

R$
18.000,00
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 1192612 30
Beast

Design -
 1194203

R$
48.359,50

R$
591,05

R$
17.731,50

R$
66.091,00

Agência
Bamba -
 1194620

R$
22.000,00

R$
766,67

R$
23.000,00

R$
45.000,00

Desta forma, valendo-se de conceitos trazidos pela
nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), bem como das
orientações contidas na Instrução Normativa SEGES nº
67/2022, considerando a subclasse do CNAE do serviço a ser
contratado (5829-8/00 -  Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros produtos gráficos), entendemos
como cabível, s.m.j, a contratação direta da empresa
EDITORIAL CASA LTDA, inscrita no CNPJ nº:
42.771.396/0001-10, no montante de R$ 14.500,00 (quatorze
mil e quinhentos reais), por meio de dispensa de licitação, nos
termos do art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, uma vez que
não não há qualquer previsão, no presente exercício, de
contratação similar.

Constam dos autos as seguintes documentações:
a) Declaração de Inexistência de

Nepotismo: 1195908;
b) Consulta ao CADIN:  página 5 - 1195718;
c) Consulta ao SICAF:   página 1 - 1195718;
d) Consulta consolidada TCU: páginas 3/4 -

 1195718;
d) Certidão Municipal: página 2 - 1195718.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/11/2022, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1196557 e o código CRC D555AB74.

0010796-77.2022.6.02.8000 1196557v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1196557, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 11/11/2022, às 12:16, 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
1197759 e o código CRC 86355634.

0010796-77.2022.6.02.8000 1197759v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1196557, para

remeter os autos à SGO, para reserva de crédito no valor de
R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), e posterior
remessa do feito à AJ-DG, para análise de conformidade da
proposição de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2022, às 10:05, 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
1198093 e o código CRC 3B34DF53.

0010796-77.2022.6.02.8000 1198093v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/11/2022 15:27
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 293

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70286 ADM APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

16/11/2022 0010796-77.2022.6.02 - 14.500,00

Código Nome

42.771.396/0001-10 EDITORIAL CASA LTDA

Favorecido

Endereço

MARECHAL DEODORO 503 CONJ  207 CENTRO

CEP

80020-320

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO. RELATÓRIO DE GESTÃO. PROC
0010796-77.2022.6.02.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

16/11/2022 Inclusão 14.500,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

16/11/2022 15:24:30
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 293-2022. 2022RO001610.

Observação:

- DESPACHO SEIC DOC 1196557

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/11/2022, às 17:45, 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
1198760 e o código CRC 4561043D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0010796-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1746 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de pretensão de contratação da

Empresa EDITORIAL CASA LTDA, inscrita no CNPJ nº:
42.771.396/0001-10, para a prestação dos serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Regional, relativo ao biênio 2021-2022,
acompanhada de impressão de 30 (trinta) exemplares,
conforme Termo de Referência presente no evento 1190001.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de

Contratações - SEIC (1196557) sugeriu a contratação direta
por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93, da referida empresa, pelo total de R$ 14.500,00
(quatorze mil e quinhentos reais), conforme
proposta 1191261.

 
Foram juntadas as certidões de regularidade da

empresa no evento SEI n° 1195718 e declaração de
inexistência da prática de nepotismo 1195908.

 
A SGO juntou a respectiva reserva de crédito no

evento SEI n° 1198759.
 
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria

Jurídica para emissão de parecer, ex vi do parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os Órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
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revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso II
do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do contrato quando elaborada.

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e
para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)”

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 

"(...)  “veda-se a contratação por dispensa de
licitação fundada no art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/1993 quando o somatório dos gastos
realizados ao longo do exercício com
determinada despesa supera o limite imposto
pelo dispositivo supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma área
de atuação ou de conhecimento, atentando
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para a possibilidade de parcelamento prevista
no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no limite
estabelecido pelo art. 24, inciso II, da Lei n.
8.666/1993.   No mesmo sentido: Acórdãos n°
623/2008, Plenário, 2.726/2012, 2ª Câmara,
2.087/2012, 1ª Câmara." 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em atendimento à Portaria Presidência nº 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
verificações constante no Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

 

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido

formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  1190966

2

A justificativa
apresentada é pertinente
(detecção da necessidade
e especificação do
objeto, observando a
eficiência, eficácia,
efetividade das ações do
órgão)?

X   

3

Há
justificativa
fundamentada dos
quantitativos
(bens/serviços)
requisitados, tais como
demonstrativo de
consumo dos exercícios
anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros
dados objetivos que
demonstrem o
dimensionamento
adequado da
aquisição/contratação?

X   

4

A dispensa de
licitação destina-se à
contratação de serviços
ou compras de até R$
17.600,00, que não se
refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra
ou alienação de maior
vulto que possa ser
realizada de uma só vez?

X   

5

Existe termo
de referência com
indicação do objeto de
forma precisa, suficiente
e clara, observando a
vedação de
especificações que, por
excessivas, irrelevantes
ou desnecessárias,

X  1190001
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limitem ou frustrem a
competição ou sua
realização?

6

Constam dos
autos pesquisa de
mercado para obter-se
noção dos preços
praticados, com a
juntada da respectiva
planilha e informação da
Seção de Compras?

X  1196557

7
O termo de

referência foi aprovado
pela autoridade
competente (SAD)?

X  1190485

8

A proposta de
preços da possível
contratada apresenta o
menor preço dentre as
empresas que estariam
habilitadas para a
contratação?

X  1191261

9

A descrição do
objeto no projeto
básico/termo de
referência está
compativel com a
proposta da possível
contratada, observando,
inclusive, medidas,
quantidades, preços
unitários e totais?

X  1190001

10

Tendo havido
a exigência da
apresentação de
documentação
complementar à proposta
(atestados, manuais,
certificados, declarações,
comprovação de
assistência técnica em
Maceió, etc.), a referida
documentação foi
apresentada?

N/A   

11
Houve a

devida reserva de crédito
orçamentário?

  X  1198759

12
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

  X  1171261

13

Consta o
domicílio bancário,
indicado pelo credor, na
proposta ou em
documento separado?

  X  1171261

Consta nos
autos declaração
necessária à
comprovação da
observância ao que
prescreve o inciso V, do
Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação
dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º
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14

Constituem práticas de
nepotismo, dentre
outras:

(…)
V – a

contratação, em casos
excepcionais de dispensa
ou inexigibilidade de
licitação, de pessoa
jurídica da qual sejam
sócios cônjuge,
companheiro ou parente
em linha reta,colateral
ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros
ou juízes vinculados, ou
servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento;
(Redação dada pela
Resolução nº 229, de
22.06.16)”.

 X   1195908

 Regularidade
fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa
apresentou prova de
cadastro no SICAF ou
certidões em separado.
com os seus dados
relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  1195718

FGTS X  1195718

INSS X  1195718

Receita
Federal X  1195718

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X  1195718

17 Consta
consulta ao CADIN? X  1195718

18

Na consulta ao
SICAF verifica-se
registro de sanção à
empresa contratada,
cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e
alcancem a
Administração
contratante?

 X  

19

Consta nos
autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da
contratação no Cadastro
Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral
da União, disponível no
Portal da Transparência?

X  
1195718
 

 
5. CONCLUSÃO
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Assim, esta Assessoria Jurídica opina
favoravelmente à contratação direta, nos termos do artigo 24,
II, da Lei n° 8.666/93, da Empresa EDITORIAL CASA LTDA,
inscrita no CNPJ nº: 42.771.396/0001-10, para a prestação dos
serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão deste Regional, relativo ao biênio 2021-
2022, acompanhada de impressão de 30 (trinta) exemplares,
conforme Termo de Referência presente no evento 1190001,
pelo valor total de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos
reais), conforme proposta 1191261.

 
Recomenda-se registrar, no termo de dispensa, a

opção pela Lei nº 8.666/93, como faculta  o Art. 191 da Lei  nº
14.133/2021, na conformidade com o que consta no item 2
deste pronunciamento.

 
Outrossim, deve a Administração

observar que as despesas decorrentes de contratações
da mesma natureza, no decorrer do presente exercício,
não deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600
(dezessete mil e seiscentos reais), estabelecido para a
modalidade de dispensa de licitação, prevista no art.
24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, cujos valores foram
atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018, de forma a
prevenir e evitar o fracionamento de despesa.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/11/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1200086 e o código CRC 7F885E82.

0010796-77.2022.6.02.8000 1200086v14
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PROCESSO : 0010796-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1754 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Em tempo, no penúltimo parágrafo do Parecer 1746
(1200086), onde se lê "prevista no art. 24, inciso I", leia-se
"prevista no art. 24, inciso II".

 
À Ditetoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/11/2022, às 09:30, 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
1200668 e o código CRC 57AEEC85.

0010796-77.2022.6.02.8000 1200668v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2022.
 
Cuidam os autos de pretensão de contratação

direta dos serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão deste Regional, relativo ao
biênio 2021-2022, acompanhada de impressão de 30 (trinta)
exemplares, conforme Termo de Referência presente no
evento 1190001.

Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1746 (1200086),
complementado pelo Parecer 1754 (1200668), pronunciou-se
no sentido da legalidade deste procedimento, sugerindo,
com  as vênias de estilo, que seja autorizada a contratação
direta, com arrimo no art. 24, II, da Lei 8.666/93,
da  empresa EDITORIAL CASA LTDA, inscrita no CNPJ nº:
42.771.396/0001-10, pelo valor total de R$ 14.500,00
(quatorze mil e quinhentos reais), conforme
proposta 1191261.

Tendo em vista a contratação pretendida objeto dos
autos, mormente em razão da dispensa em função do valor,
calcado no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, direcione-se o
presente procedimento à Secretaria de Administração para
as providências decorrentes, inclusive, o registro,  no termo
de dispensa, da opção pela Lei nº 8.666/93, como faculta  o
art. 191 da Lei  nº 14.133/2021.

Outrossim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de  R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais); estabelecido para a modalidade de dispensa
de licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93, atualizado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de
2018, de forma a prevenir o fracionamento de despesa. 
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/11/2022, 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
1200981 e o código CRC 0F2714BA.

0010796-77.2022.6.02.8000 1200981v1

Despacho GDG 1200981         SEI 0010796-77.2022.6.02.8000 / pg. 75



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022

 
Considerando o que consta destes autos, em especial o

Despacho SEIC 1196557, da Seção de Instrução de Contratos deste
Tribunal, bem como o Parecer n.º 1746/2022, da Assessoria Jurídica
(doc. SEI 1200668), tendo em vista o disposto no artigo 112, I, da
Resolução 15.904, de 09 de julho de 2018 (Regulamento da
Secretaria), AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação,
com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, com suas
alterações, da empresa empresa EDITORIAL CASA LTDA, inscrita no
CNPJ nº: 42.771.396/0001-10, pelo valor total de R$ 14.500,00
(quatorze mil e quinhentos reais), conforme proposta 1191261.

À COFIN, para emitir a competente nota de
empenho, servindo-se das informações acima mencionadas, devendo
dela constar que a contratação está vinculada ao Termo de
Referência contido neste procedimento eletrônico (doc. 1190001), e
à proposta apresentada pela empresa, registradas no presente
procedimento eletrônico, assim como, quanto às sanções
administrativas, em caso de descumprimento das condições
pactuadas, ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e as consignadas no Termo
de Referência.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/11/2022, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1201813 e o código CRC 5A108155.
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Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 42.771.396/0001-10

Razão
Social:

EDITORIAL CASA LTDA

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 503 CJ 207 / CENTRO / CURITIBA / PR /
80020-320

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:09/11/2022 a 08/12/2022

Certificação Número: 2022110902203621055740

Informação obtida em 22/11/2022 09:22:29

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

- Nota de Empenho 693-2022. 2022RO001641.
- ANULAÇÃO PE 293-2022. 2022RO001640.

Observação:

- Termo dispensa doc 1201813.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 23/11/2022, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1202370 e o código CRC F5B79038.
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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 2022.
À SAD.
 
Sr. Secretário,
 
Diante da informação constante no evento (1202370),

registro minha assinatura na nota de empenho 2022NE693,
remetendo para igual procedimento e posterior juntada aos autos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 24/11/2022, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1204424 e o código CRC 8F32BB9B.

0010796-77.2022.6.02.8000 1204424v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  24/11/2022 14:54
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 693

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

22/11/2022 Ordinário 0010796-77.2022.6.02 - 14.500,00

42.771.396/0001-10 EDITORIAL CASA LTDA

2022NECT Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao biênio 2021-2022. Proc 0010796-77.2022.6.02 .

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

MARECHAL DEODORO 503 CONJ  207 CENTRO

CEP

80020-320

Município

CURITIBA PR

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

24/11/2022 14:53:54
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  24/11/2022 14:54
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 14.500,00

Total da Lista

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

001 14.500,00Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao
biênio 2021-2022. Condições, Especificações, Sanções, tudo de acordo
com o Termo de Dispensa de Licitação Nº 13/2022, proposta
apresentada pela empresa (doc 1191261) registrada no respectivo
procedimento eletrônico, assim como, quanto às sanções
administrativas, em caso de descumprimento das condições pactuadas,
ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e as consignadas no Termo de
Referência (doc 1190001).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

22/11/2022 Inclusão 1,00000 14.500,0000 14.500,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

24/11/2022 14:53:53

Gestor Financeiro

AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS

***.141.015-**

24/11/2022 09:36:35

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

24/11/2022 14:53:54
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, 25 de novembro de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada e posterior envio do feito à Comissão instituída
pela Portaria nº 486/2022 TRE-AL/PRE/DG/AGE (1178249) e à
ACS.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2022, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1205666 e o código CRC 71C0AA91.

0010796-77.2022.6.02.8000 1205666v1
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E-mail - 1205806

Data de Envio: 
  27/11/2022 10:10:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@editorialcasa.com.br

Assunto: 
  Remessa de Nota de Empenho. Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as)

Segue nota de empenho nº 693/2022, relacionada à contratação dos serviços de editoração/diagramação
para publicação do Relatório de Gestão relativo ao biênio 2021-2022, conforme proposta anexa.

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atencisoamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Nota_1205665_NE_070011_2022NE000693_v002_42771396000110_20221124145401.pdf
    Proposta_1191261_11_004C___Tribunal_Regional_Eleitoral_de_Alagoas__1_.pdf
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E-mail - 1206655

Data de Envio: 
  29/11/2022 08:01:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    paiva@editorialcasa.com.br

Assunto: 
  Remessa de Nota de Empenho. Serviço de editoração/diagramação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as)

Segue nota de empenho nº 693/2022, relacionada à contratação dos serviços de editoração/diagramação
para publicação do Relatório de Gestão relativo ao biênio 2021-2022, conforme proposta anexa.

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atencisoamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Nota_1205665_NE_070011_2022NE000693_v002_42771396000110_20221124145401.pdf
    Proposta_1191261_11_004C___Tribunal_Regional_Eleitoral_de_Alagoas__1_.pdf
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