
 

 

 

ORÇAMENTO Nº 2023/02-0005 

 

Organização: 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).

 

PRODUTO VALOR 

Serviço de diagramação/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2022. Impressão de 1 

(um) exemplar. 

R$ 10.300,00 

 

 

SOBRE A REVISÃO COMPLETA 

 

1. Leitura e revisão dos itens editoriais. 

2. Leitura completa e aprofundada do texto. 

3. Formatação (pontuação de diálogos/versos, 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. Adequação lexical de acordo com o tema/ambientação da obra. 

8. Padronização textual de acordo com o “Manual de Comunicação da Secom” (iniciais maiúsculas e 

minúsculas, números, siglas, estrangeirismo etc.). 

9. Apontamentos mais profundos com sugestões de reescrita (quando necessário). 

 
 

 
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. 
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ORÇAMENTO Nº 2023/02-0005 
 

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.    

 

 

 

Especificações de sua obra: 

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

estabelecidos abaixo:
- Quantidade de páginas: Até 98 páginas 

- Papel: Offset 90 g/m² 

- Capa: Cartão Supremo 250 g/m² 

- Encadernamento: Brochura  

- Laminação: Fosco 

- Tamanho papel: A4 (210 x 297 mm)  

- Impressão: Colorida 

 

 
Extras 

-O projeto de publicação poderá ser executado em 120 dias após o envio dos itens editoriais. 

- Como cortesia, oferecemos um frete no endereço (em território brasileiro) do autor contratante. 
 

 

Este orçamento é válido por 30 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, 01 de fevereiro de 2023. 
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PROPOSTA DE PREÇO 

A  

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Dispensa de Licitação 
 

Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social:  GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 
Endereço: RUA HENRIQUE TERPINS, 38 VILA GRAZIELA SÃO PAULO SP 
CEP: 05338-010 
Celular: (11) 93453-2649 
Banco:  Banco do Brasil   Agência:  1201-7   Conta-Corrente: 46342-6 
E-mail: gracielamurakami@gmail.com 
 
Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato: 
Nome completo: GRACIELA MURAKAMI CORRÊA 
Endereço: RUA HENRIQUE TERPINS, 38 VILA GRAZIELA SÃO PAULO SP 
CPF: 38291316821 
RG: 31762531-7 
Cargo: Proprietária 
Naturalidade: Itabuna - Bahia 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Casada 
e-mail: gracielamurakami@gmail.com 
 

A nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) da Compra Direta, conforme a seguir 
relacionados. 
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Descrição Und. 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Global R$ 

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.  

 
 

01  R$1.300,00 R$1.300,00 

 

Declaramos ainda que: 

 

1. Valor da proposta Total é de R$1.300,00 (Mil e trezentos reais). 

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
entrega. 

3. Conforme, 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. 

4. Declaramos que os bens serão entregues conforme a seguir: 

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: 17/02/2023. 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: 18/02/2023 até o dia 
03/03/2023. 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 10/03/2023 (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 15/03/2023. 

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. 
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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. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os 
custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc. 

6. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços 
praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as 
despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato. 

 
 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
na Compra Direta. 
 
 
 
 
 
 

São Paulo/SP, 02 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_________________________________________ 
GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 

CNPJ: 30492555000169 
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Graúna Digital 

(Lúmen Produções Audivisuais Ltda) 

CNPJ: 08.103.899/0001-80  |  ANCINE: 12.796 

Avenida Nossa Senhora da Penha, 2796 / 804 

Santa Luiza, Vitória, ES - CEP: 29.045-402 

27 3022 0982  .  27 99808.0838 

PROPOSTA COMERCIAL DETALHADA REFERENTE A COTAÇÃO DE PREÇOS 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 

 
Segue proposta comercial detalhada referente 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 nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU 198/2022, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no TR e seus anexos: 

 

ITEM QTDE UN. DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 

01 01 Unidade 
Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

relativo ao exercício 2022 

TOTAL – R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

 

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos 
do TR. 
 

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos 
inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do TR. 
 
Declaramos ainda que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos, em acordo com a Lei 9.854/1999 e em atendimento ao INCISO XXXIII, ART. 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988. 
 

 
DATA: 02/02/2023  

 

Razão Social: LÚMEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA 

CNPJ: 08.103.899/0001-80 

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2796 / 804 - Santa Luiza, Vitória, ES - CEP: 29.045-402 

Fone: 27 99808.0838                                                                                e-mail: thiagomoulin@yahoo.com.br  

Banco, Agência/Número da Conta-Corrente: 

Banco Inter / Agência 0001 / CC 4771537-5 

DADOS DA LICITANTE: 

 
Thiago Moulin Ribeiro 
Sócio-Gerente – Graúna Digital 
CPF – 082.511.257-58 
www.graunadigital.com 
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Valor total: R$ 14.700,00 (catorze mil e setecentos)   

 

Dados Bancários: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Agencia: 2392  

Conta poupança: 28034-8  

 

O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Maceió-AL, 03 de fevereiro de 2023.    

 

 

 

 

_________________________________ 

  LUDMILA ANDRADE MATOS  

CPF: 028.114.944-56 

A/C: Lisiana,

A empresa LUDMILA ANDRADE MATOS 02811494456, inscrita no CNPJ Nº 32.935.886/0001-51, situada na Rua R. Dep. Elizeu 
Teixeira, 195 - Ponta Verde, Maceió - AL, CEP 57035-240, tel: (82) 99444-2399, e-mail: ludmilamatos.comunicacao@gmail.com, 
apresenta proposta para a contratação de empresa prestadora 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, nos termos do Termo de 
Referência, anexo.
 

 

Descrição Total

PROPOSTA

14.700,00Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2022
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