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Memorando nº 189 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 23 de janeiro de 2023.

Para: Diretoria-Geral.
 
Assunto: Contratação. Editoração. Relatório de Gestão. TCU.

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Nos autos do Procedimento SEI nº 0009601-

57.2022.6.02.8000 tramitam os procedimentos necessários para a
instituição da Comissão Multidisciplinar, que será responsável pela
elaboração do relatório de gestão, bem como pela coleta e
consolidação dos conteúdos que serão apresentados no referido
relatório.

 
Nesse sentido, faz-se necessária 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. 

 
Foram confeccionados por esta Secretaria, o Documento

de Formalização da Demanda (DFD), 1233273, e o Termo de
Referência GSAD, 1233324, com seus Anexos, I - Elementos de
Conteúdo Sugeridos e Informações que Podem Constar no Relatório
de Gestão, 1234750, e II - Mapa de Riscos, 1234752.

 
Fixados os prazos e demais elementos do Termo de

Referência, na forma consolidade no doc. 1233324, submeto o
artefato à aprovação de Vossa Senhoria, em face do princípio de
segregação de funções, sugerindo, com a devida vênia, que o
documento seja antes avalizado pela AGE.
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Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2023, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1233217 e o código CRC 461DD8C1.

0000637-41.2023.6.02.8000 1233217v16
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Setor Requisitante:
Secretaria de Administração
Responsável pela Demanda:
José Ricardo Araújo e Silva
Matrícula:
30920181
E-mail:
josericardo@tre-al.jus.br
sad@tre-al.jus.br
Telefone:
(82) 2122-7773
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
editoração/diagramação para apresentação do Relatório de Gestão, exercício
2022, 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.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
A editoração/diagramação do Relatório de Gestão, um arquivo.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
17/02/2023
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Sugerimos a indicação de um servidor do Gabinete da Secretaria de
Administração para gerir e fiscalizar o referido contrato.
 
 

Maceió, 23 de janeiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/01/2023, às 21:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1233273 e o código CRC 3FEA56F1.
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Responsável pela formalização da demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. JUSTIFICATIVA
 
A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU

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

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

A Decisão Normativa TCU 198/2022, que dispõe acerca
das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal
referentes aos exercícios de 2022 e seguintes, na linha adotada para
a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma como base,
para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado
(art. 8º).

De acordo com as orientações do TCU, o relatório
integrado deve ser um documento conciso e abrangente, portanto
deve concentrar-se apenas nas informações que afetam, de maneira
significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve se
apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade
e que permita ao cidadão compreender rapidamente os resultados
alcançados pela UPC - Unidade Prestadora de Contas. Para tanto,
mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de ferramentas
diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e
explicar questões complexas. 

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não dispõe, em seus quadros, de pessoal habilitado ao uso
dos recursos gráficos e visuais de tal monta, tem-se por necessária a
contratação de empresa especializada para editoração e diagramação
do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2022, a ser publicado na
forma disciplinada pelo Tribunal de Contas da União, em
cumprimento ao dever de prestar contas previsto na Constituição
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Federal.
 
2. OBJETO
 
2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto

a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU 198/2022. 

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2022
· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de

texto, tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e
arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL
relativo ao exercício 2022. Os serviços deverão ser executados com
base nas orientações do Tribunal de Contas da União disponíveis no
link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
gestao/relato-integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo à
Decisão Normartiva TCU nº 198, de 23 de março de 2022, que
integra o Anexo I deste Termo, sendo que, para a combinação de
cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação.

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

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

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos
originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de
extensão.pdf para publicação na rede mundial de computadores.

2.6 O relatório de gestão de 2022 deverá ser apresentado
em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção
do Relatório de Gestão 2022, adota-se como parâmetro inicial o
número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e
figuras) do Relatório 2021, cujo conteúdo poderá ser acessado no
l i n k : https://static.tre-al.jus.br/portal/o-tre/governanca-
corporativa/relatorio-de-gestao-2021-pronto.pdf

 
3. HABILITAÇÃO TÉCNICA

 

3.1. Para demonstrar a qualificação técnica, a licitante
deverá apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de
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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: 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.

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

 
5. PAGAMENTO
 
5.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária

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

5.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

5.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
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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

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

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

serviços descritos no item 2 e as referências observadas no Relatório
de Gestão de 2021, disponível em: https://static.tre-al.jus.br/portal/o-
tre/governanca-corporativa/relatorio-de-gestao-2021-pronto.pdf, com
as seguintes características:

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

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

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

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

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

 

 
7. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS

SERVIÇOS
 
7.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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10.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante

contratado ficará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei
n º 14.133/2021, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

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

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

a) Advertência, em virtude do descumprimento de
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de
haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção,
aplicar outras mais severas;

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

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

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

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

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

proponente deverá observar, no que couber, as práticas de
sustentabilidade previstas no  art. 4º do Decreto nº 7.746/2012,
especialmente quanto à maior eficiência 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.
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Unidade responsável pela elaboração do Termo de
Referência: Secretaria de Administração.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2023, às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1233324 e o código CRC ED230F16.

0000637-41.2023.6.02.8000 1233324v48
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
ANEXO I (ANEXO À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 198, DE 23 DE MARÇO DE

2022)
 

ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES
QUE PODEM CONSTAR NO RELATÓRIO DE GESTÃO

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

a localizar as informações contidas no relatório, a exemplo de sumário.
 
2. Mensagem do dirigente máximo
 
Apresentação resumida, preferencialmente com uso de gráficos e

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

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

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

em que atua?”
2) “Qual o modelo de negócios da organização?” e
3) “Como a organização determina os temas a serem incluídos no

relatório de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?”
Apresentação das informações que identificam a UPC (missão e

visão), a estrutura organizacional e de governança, o ambiente externo em
que atua e o modelo de negócios, abordando:

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e visão;
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b) indicação das principais normas direcionadoras de sua
atuação, com links de acesso respectivos;

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

d) diagrama da cadeia de valor, evidenciando macroprocessos e
valor público gerado por eles, e do modelo de negócio, abrangendo insumos,
atividades e valor gerado em termos de produtos, resultados e impactos e
seus destinatários, visando proporcionar compreensão abrangente da visão
geral organizacional;

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

f) se for o caso, informações sobre contratos de gestão firmados
e de que forma são integrados no valor gerado pela unidade;

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

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

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

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

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização
provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as
potenciais  implicações para seu modelo de negócio e desempenho futuro?”
Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos
estratégicos e dos controles implementados para mitigação desses riscos,
abordando necessariamente:

a) quais são os principais riscos específicos identificados que
podem afetar a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e como a UPC lida
com essas questões;

b) quais são as principais oportunidades identificadas que
podem aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as
respectivas ações para aproveitá-las;

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

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

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

lá?”;
2) “Como a estrutura de governança da organização apoia sua

capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo?” e
3) “Quais os principais resultados alcançados e até que ponto a

organização alcançou seus objetivos estratégicos no exercício?”
Apresentação das informações sobre:
a) descrição de como a estrutura de governança apoia o

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

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

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

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

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

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

 
6. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis
 
Fundamentalmente, deve responder à pergunta:
“Quais as principais informações orçamentárias, financeiras e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Anexos, apêndices e links
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Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração da UPC
ou de terceiros úteis à compreensão do relatório podem ser fornecidos
mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de
gestão, para documentos, tabelas, páginas ou painéis de informação já
produzidos pela UPC.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2023, às 19:18, 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
1234750 e o código CRC 38EDCBB6.

0000637-41.2023.6.02.8000 1234750v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

1. Dados do
Processo

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de
serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em
observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU
198/2022. 

Objeto: Serviços de editoração/diagramação
Número do Processo 0000637-41.2023.6.02.8000
2. Fase de Análise Formalização da Demanda
Planejamento da contratação X Demanda
Fase Externa X TR e Externa
Gestão do Contrato X Execução do

contrato

 

RISCO 1: Atraso na contratação
Probabilidade: Baixa  Média X Alta   
Impacto: Baixo  Médio  Alto X  
Dano(s): Entrega do Relatório fora do prazo determinado pela Tribunal de

Contas da União.

 Ação(ões) Preventiva(s):

Iniciar processo com
antecedência mínima
de 3 meses antes do
prazo final de entrega
do relatório.

Responsável: Comissão instituida/AGE/SAD

Ação(ões) de
Contingência:

Agilizar procedimento de
contratação,
acompanhamdo o trâmite
do processo para que não
haja atraso em nenhuma
outra etapa.

Responsável: AGE/GSAD

 

RISCO 2: Falha na descrição do objeto
Probabilidade: Baixa X Média  Alta    
Impacto: Baixo  Médio X Alto   
Dano(s): Contratação de empresa que não entregue o objeto com as

especificações contidas na DN TCU 198/2022.
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 Ação(ões) Preventiva(s):

Robustecer o termo de
referência com dados que
descrevam as
especificações necessárias
para atendimento da DN
TCU 198/2022.

Responsável:SAD

Ação(ões) de Contingência:

Revisão das especificações
contidas no termo de
referência, comparando-as
com as presentes na DN
TCU 198/2022.

Responsável: Comissão Multidisciplinar
instituída para a elaboração do Relatório
de Gestão

 

RISCO 3: Atraso na entrega do Relatório de Gestão
Probabilidade: Baixa  Média X Alta   
Impacto: Baixo  Médio  Alto X  
Dano(s): Não apresentação do Relatório de Gestão, ao Tribunal de Contas da

União, no prazo determinado pelo Tribunal de Contas da União.

 Ação(ões) Preventiva(s):

Monitoramento do
processo de licitação,
mantendo contato com a
empresa contratada com a
maior brevidade possível,
no sentido de detectar, em
tempo hábil, quaisquer
problemas.

Responsável: GSAD

Ação(ões) de Contingência:

Fiscalização do contrato
para previnir os riscos
ligados à fase da execução
contratual - §3º do art. 117
da Lei 14.133/2021.

Responsável: GSAD

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2023, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1234752 e o código CRC 6D074612.

0000637-41.2023.6.02.8000 1234752v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2023.
À Assessoria de Gestão Estratégica, 
 
Para análise e manifestação a respeito

do Documento de Formalização da Demanda
(DFD), 1233273 e do Termo de Referência GSAD, 1233324 e
seus Anexos (I - Elementos de Conteúdo Sugeridos e
Informações que Podem Constar no Relatório de
Gestão 1234750, e II - Mapa de Riscos, 1234752),
elaborado pelo Senhor Secretário de Administração, cujo
objeto é a contratação de serviços de editoração/diagramação
para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas
da União, em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o
art. 8º da DN TCU 198/2022. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/01/2023, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1235461 e o código CRC D080E2B2.

0000637-41.2023.6.02.8000 1235461v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2023.
Senhor Diretor- Geral.
Em cumprimento à determinação exarada por Vossa

Senhoria, e após análise pormenorizada das informações
procedimentais apresentadas pelo Secretário de
Administração, verificou esta unidade de Gestão Estratégica que os
termos dos Documento de Formalização da Demanda
(DFD), 1233273, e o Termo de Referência GSAD, 1233324, com seus
Anexos (I - Elementos de Conteúdo Sugeridos e Informações que
Podem Constar no Relatório de Gestão, 1234750, e II - Mapa de
Riscos, 1234752) encontram-se em consonância com as previsões
tipificadas na Portaria Presidência de nº 32/2023 (1231499), razão
pela qual sugere sua imediata aprovação.

Ao tempo, informo que todo o planejamento para edição
do Relatório de Gestão do TCU do ano de 2022 está tramitando por
meio do processo SEI de nº  0009601-57.2022.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de
Gestão Estratégica em substituição, em 27/01/2023, às 08:58, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 27/01/2023, às 08:58, 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
1235720 e o código CRC 34A9A592.

0000637-41.2023.6.02.8000 1235720v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2023.
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, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União (1233324), 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 30/01/2023, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1236059 e o código CRC E0F41379.

0000637-41.2023.6.02.8000 1236059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2023.
Tendo em vista o Despacho GDG (1236059),

encaminho para providências.

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 30/01/2023, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1236977 e o código CRC 4284E88F.

0000637-41.2023.6.02.8000 1236977v1
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E-mail - 1238112

Data de Envio: 
  01/02/2023 13:06:45

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.br
    onascatao@yahoo.com.br
    contato@gpmarquitetura.com.br
    falecom@limadasilva.com

Assunto: 
  Editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os 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.

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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    Anexo_1234750.html
    Termo_de_Referencia_1233324.html
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E-mail - 1238113

Data de Envio: 
  01/02/2023 13:08:05

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
    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
    silkbrindes@live.com
    suporte@systema290.com.br
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    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: 
  Editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os 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.

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:
    Anexo_1234750.html
    Termo_de_Referencia_1233324.html
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E-mail - 1238115

Data de Envio: 
  01/02/2023 13:09:41

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

Para (com cópia oculta):
    luciano.abrahao78@gmail.com
    comercialcqa@gmail.com
    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
    probsilva@gmail.com
    agencia@braspub.com.br
    ideiacomerciodf@gmail.com
    nucleoz@nucleoz.com.br
    antonia@agencia2a.com.br
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    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
    comercial@graficacs.com.br

Assunto: 
  Editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os 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.

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:
    Anexo_1234750.html
    Termo_de_Referencia_1233324.html
    E_mail_1238112.html
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E-mail - 1238116

Data de Envio: 
  01/02/2023 13:10:12

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

Para (com cópia oculta):
    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
    atendimento@conexd.com.br
    carimarkgrafica@gmail.com
    contato@editorialcasa.com.br

Assunto: 
  Editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar os 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.

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:
    Anexo_1234750.html
    Termo_de_Referencia_1233324.html
    E_mail_1238112.html
    E_mail_1238113.html
    E_mail_1238115.html
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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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                     AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 

 

ORÇAMENTO serviços de editoração/diagramação para publicação do 

Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

Razão Social: Anderson Geraldo Teixeira Floriano -Mota Produções CNPJ/MF:  

20440179/0001-05 

 

Endereço: R. Araguari, 780, B. Catarina – Sete Lagoas -MG – Cep: 35700-238 – 

 email: motaproducoess@gmail.com   andersonfloriano@hotmail.com 

Tel/Fax: 31-98777-3444  

Banco: Inter (077) Agência: 0001  

C/C: 2013189-5  

 
 
VALOR TOTAL: R$ 3.400,00 ( Tres mil e quatrocentos reais) 
 

Atenciosamente, 
 

Sete Lagoas, 02 de fevereiro de 2023 

 
____________________________________ 

Anderson Geraldo Teixeira Floriano 
Cargo: Diretor /CPF: 012.069.216-33 
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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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2023.
À SAD,
 
Para verificação do atendimento das especificações

presentes na proposta de preço encaminhada pela empresa
GMEditorial (1238906), no montante de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/02/2023, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1240635 e o código CRC 43C77B65.

0000637-41.2023.6.02.8000 1240635v1
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E-mail - 1240653

Data de Envio: 
  06/02/2023 13:52:49

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

Para:
    gracielamurakami@gmail.com

Assunto: 
  Editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do TRE/AL

Mensagem: 
  Boa tarde,

Para continuidade na contratação dos serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,conforme proposta anexa, a ser apresentado ao Tribunal
de Contas da União, solicitamos a apresentação das seguintes documentações:

- comprovante de Habilitação Técnica, nos termos do item 3.1 do Termo de Referência; e
- preenchimento, assinatura do responsável 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.

Brasília, ________de __________de 2023.

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1233324.html
    Proposta_1238906_Editoracao_Diagramacao_para_publicacao_do_Relatorio_de_Gestao_do_TRE_AL__1_.pdf
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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. 
 
 
 
GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 30492555/0001-69 situada na Rua Henrique Terpins, 38, Vila Graziela, São Paulo SP, 
representada por Graciela Murakami Corrêa CPF nº 38291316821 , carteira de identidade nº 
31762531-7 , expedida por DETRAN RJ., brasileira, casada, com domicílio na Rua Henrique 
Terpins, 38, Vila Graziela, São Paulo SP , 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. 
 
 

 
 
São Paulo, 06 de fevereiro de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 

GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 
CNPJ: 30492555000169 
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS
Avenida Vicente Simões, 1.111, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465  - Fone: (35) 3449-6150

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICAATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que Graciela Murakami Correa, CNPJ sob no 30.492.555/0001-69 ,com sede na RuaAtestamos para os devidos fins que Graciela Murakami Correa, CNPJ sob no 30.492.555/0001-69 ,com sede na Rua
Henrique Terpins, 38, São Paulo/SP, CEP. 05338-010, , executou para o IFSULDEMINAS - Reitoria, os serviçosHenrique Terpins, 38, São Paulo/SP, CEP. 05338-010, , executou para o IFSULDEMINAS - Reitoria, os serviços
abaixo especificados: abaixo especificados: 

Serviços de Diagramação Detalhamento de ações: CAPA: - Compreende o tratamento visual dos arquivos a serem
publicados (textos), bem como a confecção da capa para a edição eletrônica da obra, - Executar o projeto gráfico
de diagramação dos textos de capa, - Formato A5 ou no formato que se adeque às medidas do tamanho da tela de
aparelhos eletrônicos convencionais. - Capa em cores. Miolo: -240 páginas - Executar o projeto gráfico de
diagramação dos textos e capa, - Digitalizar e tratar imagens, gráficos e tabelas, criar objetos visuais (ícones,
ilustrações, gráficos, tabelas) e padronizar es los visuais, - Formato A5 ou no formato que se adeque às medidas
do tamanho da tela de aparelhos eletrônicos convencionais, - Possibilidade de fotos distribuídas em todas as
páginas, - Ficha catalográfica e registro no ISBN - Os arquivos da capa e miolo deverão ser entregues em formato
ePUB e PDF. - Fornecer provas eletrônicas antes de finalizar o processo.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente e com qualidade, não existindo, em nossosAtestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente e com qualidade, não existindo, em nossos
registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas. registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas. 

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Cleber Avila BarbosaCleber Avila Barbosa, PRO-REITOR - CD2 - IFSULDEMINAS - PROEXPRO-REITOR - CD2 - IFSULDEMINAS - PROEX, em 06/04/2021 12:10:49.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 21/12/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

113885
839b0c687b

Documento eletrônico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

Atestamos para devidos fins que a empresa GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 no endereço Rua Henrique 

Terpins, 38 Vila Graziela CEP: 05338-010 São Paulo SP CNPJ 30.492.555/0001-69, por intermédio de seu representante legal a Sra. 

Graciela Murakami Corrêa, portadora da carteira de identidade 31762531-7 e do CPF 38291316821, forneceu à F2X - PRESTACAO 

DE SERVICOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME - CNPJ 29.138.890/0001-84, os serviços com os seguintes 

projetos: 

 

Projeto 1: Diagramação da Revista nº62 TRT/RJ (notas de nºs 00000006 e 00000010), os serviços abrangeram: editoração em 

XML no Adobe InDesign. Diagramação da capa e miolo, e geração de 1 (um) livro eletrônico (e-book) de 300 (trezentas) 

páginas de publicações compostas de imagens e textos da revista jurídica nos formatos pdf, Epub e em versão animada com 

efeitos de rolagem de página, com as seguintes específicações: 

 

• Diagramação, finalização, confecção de tabelas e rodapés, tratamento e posicionamento de fotos e imagens, 

• Arquivos em pdf para aprovação, revisão, emendas e todas as correções solicitadas. Fechamento do pacote (projeto) 

contendo pdf, fontes e imagens para aprovação final e em seguida para impressão.  

• Data de ínicio: 26.09.2019 

• Data de término: 24.10.2019 

 

 

Projeto 2: Projeto gráfico de uma (1) revista educacional de cem (100) páginas (nº da nota fiscal 00000012) com as seguintes 

específicações: 

 

• Diagramação e finalização contendo três (3) capítulos (Educação Infantil, Centro Educacional e Ensino fundamental) 

cada um com uma cor representativa. 

• Projetos das professoras distribuídos nos três (3) capítulos contendo ilustrações pesquisadas no banco de imagens e 

confeccionadas de acordo com o tema apresentado no texto, posicionamento de fotos e imagens. 

• Arquivos em pdf para aprovação, revisão, emendas e todas as correções solicitadas. Fechamento do pacote (projeto) 

contendo pdf, fontes e imagens para aprovação final e em seguida para impressão.  

• Data de ínicio: 10.09.2020 

• Data de término: 02.10.2020 

 

 

Totalizando 2 projetos e mais diagramações de capas de livros. (Notas de nºs 00000007, 00000009 e 00000011). 

 

Não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumidas. 

 

Os serviços foram prestados em home office em São Paulo capital. 

 

 

Brasília, 08 de Outubro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

F2X Negócios Inteligentes 

Domingos Sávio teixeira Junior 

CPF 025.420.951-32 

Sócio – Diretor Comercial 

(61) 99929.7700 
 

 

Domingos 
Sávio 
Teixeira 
Junior

Digitally signed by Domingos 
Sávio Teixeira Junior 
DN: cn=Domingos Sávio 
Teixeira Junior, o=F2X 
Negócios Inteligentes, 
ou=F2X Negócios 
Inteligentes, 
email=savio.junior@f2x.com.
br, c=BR 
Date: 2020.10.27 15:01:05 
-03'00'
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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: 30.492.555/0001-69 DUNS®: 947763039
Razão Social: GRACIELA MURAKAMI CORREA ***.913.168-**
Nome Fantasia: GRACIELA MURAKAMI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/05/2023
FGTS 13/02/2023
Trabalhista Validade: 22/07/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/02/2023
Receita Municipal Validade: 02/05/2023

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/02/2023 13:42 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.

06/02/2023 14:43:46Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821
CNPJ: 30.492.555/0001-69

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 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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Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2023.

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

Prezados senhores,

Vimos por meio desta, apresentar-lhes uma proposta relativo ao Termo de Referencia
nº1233324.

Descrição do serviço:

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

PRODUTO Valor

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

R$ 9.000

Equipe:
01 designer
01  revisora
01 coordenador
.
Proposta válida por 90 dias, a contar desta data.

Atenciosamente,
Renato Alves Costa
Agência Bamba
CNPJ: 28.477.822/0001-87
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01941387470Usuário:

06/02/2023 15:03:28Data e hora da consulta:

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

GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 Adimplente30492555
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2023.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão
deste Regional, 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 Termo de Referência presente no
evento 1233324.

Vieram os autos para as providências contidas no art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, Despacho GDG - 1236059.

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 GMEDITORIAL (GRACIELA
MURAKAMI CORREA 38291316821) - 1238906, no montante de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Empresa Evento Sei Valor
Casa Editorial 1238277 R$ 10.300,00

Mota Produções 1238573 R$ 3.400,00
GMEditorial 1238906 R$ 1.300,00

Graúna 1239657 R$ 2.400,00
Ludmila Matos 1240628 R$ 14.700,00
Agência Bamba 1240774 R$ 9.000,00

Traço Real 1241111 R$ 4.800,00
Para fins de demonstração de Habilitação Técnica,

conforme disposto no item 3.1 do citado Termo de Referência, a
empresa apresentou 03 (três) Atestados de Capacidade Técnica
presentes no evento 1240734, fornecidos pela Universidade Estadual
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Paulista, F2X Negócios Inteligentes e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais.

Constam dos autos as seguintes documentações:
a) Declaração de Inexistência de Nepotismo: 1240717;
b) Consulta ao CADIN:  1240783;
c) Consulta ao SICAF:   1240738; e
d) Consulta consolidada TCU: 1240758.
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
(7410-2/99 - Serviços de design gráfico e de diagramação),
entendemos como cabível, s.m.j, a contratação direta da empresa
GMEDITORIAL (GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821),
inscrita no CNPJ nº: 30.492.555/0001-69, no montante de R$
1.300,00 (um mil e trezentos 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, condicionada à finalização da verificação da
proposta de preço (Despacho SEIC - 1240635), pela Secretaria de
Administração.

Por oportuno, registramos a urgência desta contratação,
uma vez que o prazo máximo previsto para entrega dos originais por
este Regional é o próximo dia 17.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/02/2023, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1241238 e o código CRC ECCA7CD3.

0000637-41.2023.6.02.8000 1241238v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

AVISO

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023
(Processo Administrativo n.° 0000637-41.2023.6.02.8000)
 
Torna-se público que o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS, por meio da SEÇÃO DE INSTRUÇÕES DE CONTRATAÇÃO, realizará
Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do
art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da
Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

 
Data da sessão: dd/mm/2023
Link:https://www.gov.br/compras/pt-br
Horário da Fase de Lances: xx às yy
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação por dispensa de licitação da prestação
de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de
Contas da União, em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da
DN TCU 198/2022 , de acordo com as quantidades e especificações
estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

 
1.2. A contratação ocorrerá em item/lote único.
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior

desconto, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação
Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA
 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará
mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras
do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico
https://www.gov.br/compras/pt-br.
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2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos

previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal
de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação

efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa
Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade
promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não
autorizados.

 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
 
2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação

Direta e seu(s) anexo(s);
 
2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no

Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa
ou judicialmente;

 
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto

executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra,
serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela

elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico
ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ela necessários;

 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da

contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe
foi imposta;

 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial,

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;
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e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à

divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em
julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos
casos vedados pela legislação trabalhista;

 
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas

integrantes do mesmo grupo econômico;
 
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor

que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de
burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

 
2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -

OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCUPlenário);
 
2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que

apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição
de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº
14.133/21.

 
2.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão

estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas
de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007.
 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL
 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica
se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso  de

contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de
Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca
do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura do procedimento.

 
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
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trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em

especial o preço, vinculam a Contratada.
 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços;

 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na

etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento

de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que
corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze
meses.

 
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na

planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.

 
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do

cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que
dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

 
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores

NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá,

também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às
seguintes declarações:

 
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
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Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

 
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no

Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
 
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que

forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
 
3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para

pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o
art. 93 da Lei nº 8.213/91.

 
3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;

 
3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta

inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance
final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).

 
3.10.1. Feita essa opção os lances serão

enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados
pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

 
3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser

enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de
Contratação Direta;

 
3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor

durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já
registrado por ele no sistema.

 
3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos

demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante.
Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos
fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.
 
4. FASE DE LANCES
 

4.1. A partir das 10:00h da data estabelecida neste Aviso de
Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo
sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio
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do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances
também já previsto neste aviso.

 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão

encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do item.
 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou

maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou

superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao
menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos
como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

 
4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 10,00 (dez reais).

 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá

aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o

valor de sua proposta.
 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados,

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

 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a

fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação
dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma

automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de
prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

 
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
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5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade
da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do

estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais
vantajosas.

 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao

fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores

classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro
colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua
proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado
na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da

proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao
último lance.

 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30

(trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 
5.5.1. contiver vícios insanáveis;
 
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas

neste aviso ou em seus anexos;
 
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima

do preço máximo definido para a contratação;
 
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando

exigido pela Administração;
 
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras

exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
 
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui
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ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será
considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

 
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

 
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que

sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de
trabalho vigentes.

 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço,

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser
efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

 
5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo

para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do
preço.

 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível

de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional, quando não cabível esse regime;

 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das

especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor
requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será

examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-

se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se
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iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de
Contratação Direta.
 
6. HABILITAÇÃO
 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação
serão os abaixo elencados e serão solicitados do fornecedor mais
bem classificado da fase de lances.

 
6.1.1 Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;

f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade
empresária estrangeira em funcionamento no País;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764, de 1971. 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

 
6.1.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
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Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal
do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;

g) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
 
6.1.3 Habilitação Técnica

6.1.4.1 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.
 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de

habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar,
será verificado o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,

mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
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(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
 
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União -

TCU;
 
6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá

haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da

empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.

 
6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

 
6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos

vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
 
6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação

previamente à sua desclassificação;
 
6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será

reputado inabilitado, por falta de condição de participação;
 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação

dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da
abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentação atualizada.

 
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a

inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais
emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
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6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da
Administração, sob pena de inabilitação.

 
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do

preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.

 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os

documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e
horário para a sua continuidade.

 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação
Direta.

 
6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências

para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de
habilitação.

 
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o

fornecedor será habilitado.
 
7. CONTRATAÇÃO
 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela
contratação, será emitida nota de empenho.

 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para manifestar o Aceite da Nota
de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
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7.2.1. O prazo previsto para aceitação poderá ser prorrogado 1
(uma) vez, por igual período, por solicitação do adjudicatário e aceita pela
Administração.

 
7.3. O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:
 
7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à

relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
 
7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões

contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
 
7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são

aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

 
7.4. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano

prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.
 
7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente

será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação
consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigência do contrato.
 
8. SANÇÕES
 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer
quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais
sejam:

 
8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 
8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause

grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao
interesse coletivo;

 
8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
 
8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o

certame;
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8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato
superveniente devidamente justificado;

 
8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação

exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

 
8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do

objeto da licitação sem motivo justificado;
 
8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para

o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a
execução do contrato;

 
8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento

na execução do contrato;
 
8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de

qualquer natureza;
 
8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

 
8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos

deste certame.
 
8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de

1º de agosto de 2013.
 
8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações

discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

 
a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de

Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais
grave;

 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s)

item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações
dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
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c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração
Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo
prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste
Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave;

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que

impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12,
bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais
grave;

 
8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 
8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
 
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 
8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de

integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 
8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem

superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração
ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da
garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

 
8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de

Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do
dano causado à Administração Pública.

 
8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente

com as demais sanções.
 
8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver

indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
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instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.

 
8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações

administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

 
8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento

regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

 
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

 
8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação

estão previstas nos anexos a este Aviso.
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro
Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha
de fornecimento que pretende atender.

 
9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados

ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
 
9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
 
9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na

pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver,
privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que
atendidas às condições de habilitação exigidas.

 
9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será

operacionalizada fora deste procedimento.
 
9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas

ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
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9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser

utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores
interessados (procedimento deserto)

 
9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer

natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de
Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente
competente da Administração na respectiva notificação.

 
9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua
desconexão.

 
9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário.

 
9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento

e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para
contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao
procedimento.

 
9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a

Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

 
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta

serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

 
9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e

apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo de contratação.

 
9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de

Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Aviso.
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9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
 
9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os

fins e efeitos, os seguintes anexos:
 
9.13.1. ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/02/2023, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1241371 e o código CRC 1AC50D68.

0000637-41.2023.6.02.8000 1241371v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2023.
 
Devolvo os presentes autos, à SEIC, orientando que

a instrução seja feita conforme disposto no Art. 75 da Lei
14.133/2021.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/02/2023, às 11:57, 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
1241383 e o código CRC 92D06FBE.

0000637-41.2023.6.02.8000 1241383v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2023.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Regional, 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 Termo de
Referência presente no evento 1233324.

Por meio do Despacho SEIC - 1241238, esta Seção
tinha sugerido a  contratação direta da empresa
GMEDITORIAL, por dispensa de licitação, nos termos do art.
24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Após o determinado no Despacho GSAD, utilizando-
se da média aritmética das propostas apresentadas por 04
(quatro) fornecedores do ramo, dentre várias empresas as
quais fora solicitada, estimamos o valor da presente
contratação em R$ 2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e
cinco reais), nos termos do inciso IV do art. 5º da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

Empresa Evento Sei Valor
Ludmila Matos (desconsiderado) 1240628 R$ 14.700,00
Casa Editorial (desconsiderado) 1238277 R$ 10.300,00

Agência Bamba (desconsiderado) 1240774 R$ 9.000,00
Traço Real 1241111 R$ 4.800,00

Mota Produções 1238573 R$ 3.400,00
Graúna 1239657 R$ 2.400,00

GMEditorial 1238906 R$ 1.300,00
Valor médio R$ 2.975,00

Despacho SEIC 1241384         SEI 0000637-41.2023.6.02.8000 / pg. 81



Assim, tendo em vista que os valores das
contratações semelhantes neste exercício não superam o
limite de R$ 57.208,30 (cinquenta e sete mil duzentos e oito
reais e trinta centavos), previsto no inciso II do caput do art.
75 da Lei nº 14.133/2021, atualizado pelo Decreto nº
11.317/2022, sugerimos a realização de Dispensa Eletrônica,
disciplinada pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021.

Por oportuno, sugerimos o encaminhamento do
Aviso de Dispensa Eletrônica presente no evento
1241371 para análise da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, nos termos do art. 53, §4º da Lei nº 14.133/2021.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/02/2023, às 12:50, 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
1241384 e o código CRC BF9F3A17.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2023.
À SAD,
Para ciência e deliberação quanto ao sugerido pela

SEIC, no Despacho 1241384.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 07/02/2023, às 14:45, 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
1241608 e o código CRC 40AB899D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2023.
 
À AJ-DG, para análise da minuta de Aviso de

Dispensa Eletrônica, 1241371, em atendimento ao art. 53, §4º
da Lei nº 14.133/2021.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/02/2023, às 15:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1241750 e o código CRC 24580E9D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000637-41.2023.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 166 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Vieram os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica, por força do art. 53, §4º da Lei nº 14.133/2021, para
análise da regularidade jurídica da minuta de Aviso de
Dispensa Eletrônica 1241371, voltada à contratação, por
dispensa de licitação, da prestação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU
198/2022.

 
A base legal para a contratação direta tencionada

sedimenta-se no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, e na Instrução Normativa SEGES/ME nº
67/2021.

 
A fase interna do pretenso negócio iniciou-se com o

Documento de Formalização de Demanda constante do evento
SEI nº 1233273.

 
Os estudos técnicos preliminares não foram

trazidos ao bojo do processo ou mesmo reportados
como despiciendos na instrução efetivada, tendo sido
trazidos aos autos o mapa de riscos (1234752) e o Termo de
Referência (1233324), o qual foi devidamente aprovado pelo
Senhor Diretor-Geral por meio do Despacho GDDG 1236059. 

 
A cotação de preços foi efetivada, conforme nos faz

ver o Despacho SEIC 1241384, tendo advindo da média
aritmética das propostas apresentadas por quatro
fornecedores do ramo, dentre as várias empresas consultadas,
donde se chegou ao valor estimado para a contratação
de R$ 2.975,00 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais),
nos termos do inciso IV do art. 5º da IN ME nº 65/2021.

 
A reserva de crédito não foi devidamente

efetivada, salvo melhor percepção.
 
Essencialmente, é o que se tem a relatar.
 
O mérito passa, portanto, em se verificar a

regularidade do instrumento simplicado de cotação eletrônica
capaz de viabilizar a contratação pela via da dispensa
licitatória, tudo sob os auspícios do itinerário disposto na Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

 
Há previsão legal para a efetivação de negócio

jurídico voltado à prestação de serviços continuados, como o
do presente processo, talhado na especificação do valor, como
delimitado logo abaixo.
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Assim dispõe a Lei 14.133/2021 sobre a temática:
 

"Art. 75. É dispensável a licitação:
 
II - para contratação que envolva valores
inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no caso de outros serviços e compras;"

 
Também há registro no processo, a salvaguardar a

diretriz escolhida pela Administração, de que os valores
de contratações semelhantes neste exercício não superam o
limite previsto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº
14.133/2021, que é o parâmetro a permitir esse viés do ajuste
direto. 

 
A nova lei de licitações também traz a exigência de

alguns documentos na instrução dos procedimentos de
dispensa de licitação:

 
"Art. 72. O processo de contratação direta,
que compreende os casos de inexigibilidade e
de dispensa de licitação, deverá ser instruído
com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e,
se for o caso, estudo técnico preliminar,
análise de riscos, termo de referência, projeto
básico ou projeto executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser
calculada na forma estabelecida no art. 23
desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se
for o caso, que demonstrem o atendimento dos
requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da
previsão de recursos orçamentários com
o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche
os requisitos de habilitação e qualificação
mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço; e,
VIII - autorização da autoridade competente."

 
As situações e os documentos supramencionados

constam todos do processo, à exceção do que diposto no Item
IV (pelo que se recomenda seja juntada ao processo a devida
reserva de crédito) ou estão em processo de produção (fases
posteriores). No que concerne ao estudo preliminar,
necessário se faz que se justifique sua ausência nos
autos. Atendidas, dessa maneira, apenas parcialmente, as
mencionadas exigências. 

 
A pesquisa de preços está conforme o art. 23 da Lei

nº 14.133/2021, como nos faz ver o Despacho SEIC 1207349,
tendo seguido, também, as balizas do art. 5º da IN ME nº
65/2021.

 
Quanto ao termo de referência, o mesmo está

juridicamente dentro das feições que se espera, mormente no
se refere às delimitações apostas no art. 6º, inciso XXIII da
Lei 14.133/2021.

 
Todos os elementos ali dispostos constam do

referido instrumento.
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A nova regulamentação sobre Sistema de Dispensa

Eletrônica de Licitação, ferramenta acrescida ao Comprasnet,
foi introduzida pela IN nº 67/2021, que assim preconiza:

 
"Sistema de Dispensa Eletrônica
Art. 3° O Sistema de Dispensa Eletrônica
constitui ferramenta informatizada integrante
do Sistema de Compras do Governo Federal -
Comprasnet 4.0, disponibilizada pela
Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia, para a realização
dos procedimentos de contratação direta de
obras, bens e serviços, incluídos os serviços de
engenharia.
§ 1º Deverão ser observados os procedimentos
estabelecidos no Manual do Sistema de
Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de
Compras do Governo Federal, para acesso ao
sistema e operacionalização.
§ 2º Os órgãos e entidades da Administração
Pública não integrantes do Sistema de
Serviços Gerais - Sisg, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios,
interessados em utilizar o Sistema Dispensa
Eletrônica de que trata esta Instrução
Normativa, poderão celebrar Termo de Acesso
ao Comprasnet 4.0, conforme disposto na
Portaria nº 355, de 9 de agosto de 2019.
§ 3º Em caso de não utilização do Sistema
Dispensa Eletrônica pelos órgãos e entidades
de que trata o art. 2º, o procedimento
estabelecido nesta Instrução Normativa
deverá ocorrer em ferramenta informatizada
própria ou outros sistemas disponíveis no
mercado, desde que estejam integrados à
Plataforma +Brasil, nos termos do Decreto nº
10.035, de 1º de outubro de 2019.
Hipóteses de uso
Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a
dispensa de licitação, na forma eletrônica, nas
seguintes hipóteses:
I - contratação de obras e serviços de
engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores, no limite do disposto no
inciso I do caput do art. 75 da Lei nº 14.133,
de 2021;
II - contratação de bens e serviços, no limite
do disposto no inciso II do caput do art. 75 da
Lei nº 14.133, de 2021; (destacamos)
III - contratação de obras, bens e serviços,
incluídos os serviços de engenharia, nos
termos do disposto no inciso III e seguintes do
caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021,
quando cabível; e
IV - registro de preços para a contratação de
bens e serviços por mais de um órgão ou
entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da Lei
nº 14.133, de 2021."
 

Nessa quadra, fazendo uso do Sistema de Dispensa
Eletrônica, deverá ser selecionado fornecedor para
atendimento da demanda, devendo serem observados os
critérios de realização, habilitação e demais prescrições
contidas na IN 67/2021 SEGES.

 
Desta feita e ante o exposto, esta Assessoria

Jurídica, desde que justificada pela Secretaria de
Administração a ausência no processo da realização de
estudos preliminares bem como seja juntada a
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necessária reserva de crédito, tem por
legalmente apropriada a solução de contratação pela via da
Dispensa de Licitação em razão do valor, por ser ela inferior a
R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e
trinta e três centavos), com base no art. 75, II, da nova lei de
licitações, Lei nº 14.133/2021 e conforme Decreto nº
11.317/2022, por meio da utilização do Sistema de Dispensa
Eletrônica, ferramenta informatizada do Comprasnet.

 
Sugere-se, também, em procedimentos futuros

como o agora trazido a baila desta unidade técnica, traga-se
ao procedimento, lista de verificação capaz de garantir um
melhor controle interno da contratação que se almeja.

 
Assim, uma vez atendidas as recomendações supra,

esta AJ/DG aprova a minuta de aviso de dispensa eletrônica
constante do evento SEI nº 1241371, frente a sua
regularidade jurídica.

 
Este é o parecer, o qual elevo à superior

consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 07/02/2023, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1241922 e o código CRC D4CD905B.

0000637-41.2023.6.02.8000 1241922v14

Parecer 166 (1241922)         SEI 0000637-41.2023.6.02.8000 / pg. 88



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

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.
À SAD, 
 
Para apresentar as justificativas solicitas pelo

Senhor Assessor Jurídico, no Parecer 166/2023 (1241922). 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/02/2023, às 13:13, 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
1242264 e o código CRC A1FE323E.

0000637-41.2023.6.02.8000 1242264v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.

 

À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao apontamento trazido pelo Parecer

166 , 1241922, esclareço que a presente contratação tem como
fundamento o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e,
nesse sentido, enquadra-se nas exceções previstas no artigo 14,
Inciso I, da Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de
2022, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de
serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital, a saber:

 
"Exceções à elaboração do ETP
Art. 14. A elaboração do ETP:
I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II,
VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei
nº 14.133, de 2021;"
 

Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos à
disposição para dirimir eventuais dúvidas.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 08/02/2023, às 14:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1242447 e o código CRC AC32A081.

0000637-41.2023.6.02.8000 1242447v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.
À AJ-DG, para ciência e manifestação sobre a

resposta da SAD à diligência solicitada no Parecer
166/2023 (1241922). 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/02/2023, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1242725 e o código CRC 295FD4FA.

0000637-41.2023.6.02.8000 1242725v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.
 
Em tempo, encaminho os presentes autos, à

COFIN, para realização da necessária reserva de crédito.
 
Após, à AJ-DG, para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 08/02/2023, às 18:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1242987 e o código CRC 93D9A081.

0000637-41.2023.6.02.8000 1242987v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1242987).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/02/2023, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1242995 e o código CRC 5EF680D1.

0000637-41.2023.6.02.8000 1242995v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/02/2023 15:41
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 PE 53

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 1000000000 339039 70286 ADM APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

09/02/2023 0000637-41.2023.6.02 - 2.975,00

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO. RELATÓRIO GESTÃO TCU. PROC 0000637-
41.2023.6.02.8000

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

09/02/2023 Inclusão 2.975,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

09/02/2023 15:34:30
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 53-2023.

Observação:

- VALOR CONFORME MÉDIA NO DESP SEIC DOC 1241238.
- DIFERENÇA RETIRADA DA UGR COFIN (R$ 1.435,00).

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/02/2023, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1243399 e o código CRC 7860C321.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1242447 e ao

Despacho GSAD 1242987, para devolver os presentes autos à
AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2023, às 22:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1244059 e o código CRC 63593883.

0000637-41.2023.6.02.8000 1244059v1
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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 fevereiro de 2023.
Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no

Parecer 166 (1241922), desta Assessoria Jurídica, direcionem-
se os autos à Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 10/02/2023, às 09:23, 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
1244313 e o código CRC BA765CB4.

0000637-41.2023.6.02.8000 1244313v1
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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 fevereiro de 2023.
Cuidam os autos de análise da regularidade jurídica

da minuta de Aviso de Dispensa Eletrônica 1241371, voltada à
contratação, por dispensa de licitação, da prestação
de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União,
em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da
DN TCU 198/2022.

Oficiando nos autos (1241922), a Assessoria
Jurídica solicitou algumas diligências que foram atendidas
pela Secretaria de Administração e verificadas pelo Senhor
Assessor por meio do Despacho AJ-DG (1244313), o qual
aprovou a citada minuta de aviso de dispensa eletrônica,
frente a sua regularidade jurídica.

Nesse cenário, considerando a manifestação da
Assessoria Jurídica, esta Diretoria tem por
legalmente apropriada a solução de contratação pela via da
Dispensa de Licitação em razão do valor, por ser ela inferior a
R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e
trinta e três centavos), com base no art. 75, II, da nova lei de
licitações, Lei nº 14.133/2021 e conforme Decreto nº
11.317/2022, por meio da utilização do Sistema de Dispensa
Eletrônica, ferramenta informatizada do Comprasnet.

À Secretaria de Administração, para
prosseguimento do feito. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/02/2023, às 11:46, 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
1244468 e o código CRC 7C5C9204.
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PROCESSO : 0000637-41.2023.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Contratação - Serviços de editoração/diagramação - Dispensa de Licitação

 

Decisão nº 522 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
Reporto-me ao Parecer 166,  1241922, e ao Despacho AJ-DG

1244313, ambos da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, para, com base no
disposto no art. 112, I, da Resolução TRE-AL nº 15.904/2018 - Regulamento da
Secretaria, autorizar a divulgação do Aviso de Dispensa Eletrônica (doc.
1241371).

 
À SEIC/COMAP, para cumprimento.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2023, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1244696 e o código CRC 1F509BCF.

0000637-41.2023.6.02.8000 1244696v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº XX/2023
(Processo Administrativo n.° 0000637-41.2023.6.02.8000)
 
Torna-se público que o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS, por meio da SEÇÃO DE INSTRUÇÕES DE CONTRATAÇÃO, realizará
Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do
art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da
Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

 
Data da sessão: dd/mm/2023
Link:https://www.gov.br/compras/pt-br
Horário da Fase de Lances: xx às yy
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
 
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação por dispensa de licitação da prestação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da
União, em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU
198/2022 , de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas neste
Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
 
1.2. A contratação ocorrerá em item/lote único, tendo como valor estimado o
montante de R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais).
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto,
observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus
Anexos quanto às especificações do objeto.
 
1.4. Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto
descritas no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas
neste Aviso e seus anexos, prevalecerão estas.
 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

Minuta SEIC 1245364         SEI 0000637-41.2023.6.02.8000 / pg. 102



 
2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema
de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal
– Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico
https://www.gov.br/compras/pt-br.
 
2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no
Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras
do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.
 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não
cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
 
2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e
seu(s) anexo(s);
 
2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
 
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa
física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ela necessários;
 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação,
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante
ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro
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ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados
pela legislação trabalhista;
 
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econômico;
 
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
 
2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCUPlenário);
 
2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133/21.
 
2.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a
elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno
porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007.
 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL
 
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso  de contratação
direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa
Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do
produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura do procedimento.
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3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o
preço, vinculam a Contratada.
 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
 
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.
 
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituição.
 
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão
retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também,
assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes
declarações:
 
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
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Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
 
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de
Contratação Direta e seus anexos;
 
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas
no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
 
3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da
Lei nº 8.213/91.
 
3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
 
3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a
parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final
aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).
 
3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo
sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo
mínimo entre lances previsto neste aviso.
 
3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados
manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação
Direta;
 
3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado
por ele no sistema.
 
3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais
participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os
lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na
forma da seção seguinte deste Aviso.
 
4. FASE DE LANCES
 
4.1. A partir das 10:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação
Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o
envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já
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previsto neste aviso.
 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do item.
 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual
de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao
lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele
ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances
intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
 
4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 2,00 (dois reais).
 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.
 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
fornecedor.
 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de
lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos
lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática
pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação
e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.
 
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
 
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à
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compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço
compatível ao estimado pela Administração.
 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após
a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima
do preço máximo definido para a contratação. 5.2.3. Em qualquer caso,
concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento
da dispensa eletrônica.
 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se
necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 
5.5.1. contiver vícios insanáveis;
 
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou
em seus anexos;
 
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço
máximo definido para a contratação;
 
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administração;
 
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste
aviso ou seus anexos, desde que insanável.
 
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada
inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
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5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
 
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como
leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
 
5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas;
 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando não cabível esse regime;
 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor
requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.
 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de
habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.
 
6. HABILITAÇÃO
 
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação serão os abaixo
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elencados e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de
lances.
 
6.1.1 Habilitação jurídica:
 
a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 
b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
 
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
 
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
 
f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
 
g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971. 
 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
 
6.1.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
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apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
 
d) declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
 
f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
 
f.1) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.
 
g) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio
ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;
 
g.1) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou
distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu
domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da
respectiva legislação de regência.
 
6.1.3 Habilitação Técnica
 
6.1.3.1 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
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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.
 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será
verificado o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) SICAF;
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
 
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
 
6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
 
6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
 
6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
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societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
 
6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação;
 
6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado
inabilitado, por falta de condição de participação;
 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.
 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação
atualizada.
 
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de
Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob
pena de inabilitação.
 
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para
a sua continuidade.
 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
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6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a
habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
 
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será
habilitado.
 
7. CONTRATAÇÃO
 
7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
 
7.2.1. O prazo previsto para aceitação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual período, por solicitação do adjudicatário e aceita pela Administração.
 
7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
 
7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
 
7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso
de Contratação Direta e seus anexos;
 
7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
 
7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste
aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do
contrato.
 
8. SANÇÕES
 
8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
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infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
 
8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 
8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo;
 
8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
 
8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 
8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado;
 
8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 
8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
licitação sem motivo justificado;
 
8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou
prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do
contrato;
 
8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução
do contrato;
 
8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
 
8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
 
8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
 
8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013.
 
8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
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subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
 
a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos
subitens 8.1.1 a 8.1.12;
 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de
Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais
grave;
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e
máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
 
8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 
8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
 
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 
8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 
8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além
da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.
 
8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à
Administração Pública.
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8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
 
8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
 
8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
 
8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
 
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
 
8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas nos anexos a este Aviso.
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de
Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf,
por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que
pretende atender.
 
9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
 
9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
 
9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços
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que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de
habilitação exigidas.
 
9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora
deste procedimento.
 
9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da
documentação de habilitação, conforme o caso.
 
9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se
não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto)
 
9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá
ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na
respectiva notificação.
 
9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
 
9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário.
 
9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o
envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem
de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
 
9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
 
9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e
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apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo de contratação.
 
9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação
Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Aviso.
 
9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
 
9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos,
os seguintes anexos:
 
9.13.1. ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/02/2023, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1245364 e o código CRC 6E95050C.

0000637-41.2023.6.02.8000 1245364v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2023.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Regional, 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.

Retornam os autos após elaboração de aviso de
Dispensa Eletrônica (1241371), seguida de análise pela AJ-DG
(1241922 e 1244313) e autorização de sua divigulção pelo
Senhor Secretário de Administração - Decisão 522 (1244696).

Ocorre, que, após a confecção da minuta inicial,
esta Seção, pesquisando soluções utilizadas por outros
Regionais, entendeu oportuna a inserção de novas
informações, visando trazer mais segurança na realização do
procedimento.

Outrossim, buscando-se trazer mais celeridade no
processo de elaboração e análise de tais minutas, diante do
elevado quantitativo de tais procedimentos, procedemos
alguns ajustes, uniformizando-se as cláusulas "2" a "9",
tornando passível de alteração apenas a clásula "1 - Objeto da
Contratação Direta".

Desta forma, devolvemos os autos, sugerindo nova
análise por parte da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/02/2023, às 15:04, 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
1245432 e o código CRC 9A7D9421.

0000637-41.2023.6.02.8000 1245432v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2023.
À AJ-DG,
para nova análise , conforme solicitado pela

SEIC 1245432.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 13/02/2023, às 18:30, 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
1245831 e o código CRC A4312224.

0000637-41.2023.6.02.8000 1245831v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000637-41.2023.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 227 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Retornam os autos a esta Assessoria Jurídica, após
as alterações na instrução da contratação pretendida no
presente processo e reportadas no Despacho SEIC 1245432.

 
Assim, em complemento ao Parecer 166 (1241922)

e Despacho AJ-DG 1244313, aprovo a Minuta SEIC 1245364.
 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/02/2023, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1246357 e o código CRC 1C5BDDB7.

0000637-41.2023.6.02.8000 1246357v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2023.
Cuidam os autos de análise da regularidade jurídica

da minuta de Aviso de Dispensa Eletrônica, voltada à
contratação, por dispensa de licitação, da prestação
de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União,
em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da
DN TCU 198/2022.

Após a autorização da divulgação do Aviso de
Dispensa Eletrônica pela Secretaria de Administração
(1244696), a SEIC alterou a minuta inicialmente analisada
pela AJ-DG, incluindo soluções utilizadas por outros
Regionais, visando a trazer mais segurança na realização do
procedimento.

Em nova vista dos autos (1246357), a Assessoria
Jurídica aprovou a minuta alterada de aviso de dispensa
eletrônica 1245364, frente a sua regularidade jurídica.

Nesse cenário, considerando a manifestação da
Assessoria Jurídica, esta Diretoria tem por
legalmente apropriada a solução de contratação pela via da
Dispensa de Licitação em razão do valor, por ser ela inferior a
R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e
trinta e três centavos), com base no art. 75, II, da nova lei de
licitações, Lei nº 14.133/2021 e conforme Decreto nº
11.317/2022, por meio da utilização do Sistema de Dispensa
Eletrônica, ferramenta informatizada do Comprasnet.

À Secretaria de Administração, para
prosseguimento do feito. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/02/2023, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1246449 e o código CRC F1412FB7.

0000637-41.2023.6.02.8000 1246449v1

Despacho GDG 1246449         SEI 0000637-41.2023.6.02.8000 / pg. 125



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

 

 

PROCESSO : 0000637-41.2023.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Contratação - Serviços de Editoração/Diagramação - Dispensa de Licitação

 

Decisão nº 603 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 

Reporto-me aos Pareceres nº 166, 1241922 e nº 227,
1246357, ambos da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, para, com
base no disposto no art. 112, I, da Resolução TRE-AL nº 15.904/2018
- Regulamento da Secretaria, autorizar a divulgação do Aviso de
Dispensa Eletrônica,  1245364.

 
À SEIC/COMAP, para cumprimento.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2023, às 18:47, 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
1246626 e o código CRC 6FF054E6.

0000637-41.2023.6.02.8000 1246626v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2023.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicitamos, com a urgência que a situação

requer, deliberação acerca dos prazos presentes no Termo de
Referência, abaixo, uma vez que o início da etapa de lances da
respectiva Dispensa Eletrônica só ocorrerá em 23/02/2023.

 
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: 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.
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.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/02/2023, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1247173 e o código CRC F67035BF.

0000637-41.2023.6.02.8000 1247173v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2023.
 
À SEIC, para continuidade dos atos de divulgação

da presente Dispensa Eletrônica, tendo em vista que os prazos
citados no Termo de Referência poderão ser ajustados
durante a execução do contrato.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2023, às 14:05, 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
1247181 e o código CRC 104D38F7.

0000637-41.2023.6.02.8000 1247181v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

AVISO

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023
(Processo Administrativo n.° 0000637-41.2023.6.02.8000)
 
Torna-se público que o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS, por meio da SEÇÃO DE INSTRUÇÕES DE CONTRATAÇÃO, realizará
Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do
art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da
Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

 
Data da sessão: 23/02/2023
Link:https://www.gov.br/compras/pt-br
Horário da Fase de Lances: 08:00 horas às 18:00 horas
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
 
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação por dispensa de licitação da prestação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da
União, em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU
198/2022 , de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas neste
Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
 
1.2. A contratação ocorrerá em item/lote único, tendo como valor estimado o
montante de R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais).
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto,
observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus
Anexos quanto às especificações do objeto.
 
1.4. Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto
descritas no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas
neste Aviso e seus anexos, prevalecerão estas.
 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.
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2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema
de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal
– Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico
https://www.gov.br/compras/pt-br.
 
2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no
Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras
do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.
 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não
cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
 
2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e
seu(s) anexo(s);
 
2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
 
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa
física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ele relacionados;
 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ela necessários;
 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação,
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante
ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na
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fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados
pela legislação trabalhista;
 
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econômico;
 
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
 
2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCUPlenário);
 
2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133/21.
 
2.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a
elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno
porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007.
 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL
 
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso  de contratação
direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa
Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do
produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura do procedimento.
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3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o
preço, vinculam a Contratada.
 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
 
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.
 
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituição.
 
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão
retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também,
assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes
declarações:
 
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
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Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
 
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de
Contratação Direta e seus anexos;
 
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas
no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
 
3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da
Lei nº 8.213/91.
 
3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
 
3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a
parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final
aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).
 
3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo
sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo
mínimo entre lances previsto neste aviso.
 
3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados
manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação
Direta;
 
3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado
por ele no sistema.
 
3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais
participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os
lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na
forma da seção seguinte deste Aviso.
 
4. FASE DE LANCES
 
4.1. A partir das 10:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação
Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o
envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já
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previsto neste aviso.
 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do item.
 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual
de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao
lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele
ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances
intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
 
4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 2,00 (dois reais).
 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.
 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
fornecedor.
 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de
lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos
lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática
pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação
e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.
 
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
 
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à
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compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço
compatível ao estimado pela Administração.
 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após
a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima
do preço máximo definido para a contratação. 5.2.3. Em qualquer caso,
concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento
da dispensa eletrônica.
 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se
necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 
5.5.1. contiver vícios insanáveis;
 
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou
em seus anexos;
 
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço
máximo definido para a contratação;
 
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administração;
 
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste
aviso ou seus anexos, desde que insanável.
 
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada
inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
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5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
 
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como
leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
 
5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas;
 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando não cabível esse regime;
 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor
requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.
 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de
habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.
 
6. HABILITAÇÃO
 
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação serão os abaixo
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elencados e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de
lances.
 
6.1.1 Habilitação jurídica:
 
a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 
b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
 
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
 
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
 
f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
 
g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971. 
 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
 
6.1.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
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apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
 
d) declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
 
f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
 
f.1) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.
 
g) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio
ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;
 
g.1) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou
distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu
domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da
respectiva legislação de regência.
 
6.1.3 Habilitação Técnica
 
6.1.3.1 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
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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.
 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será
verificado o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) SICAF;
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
 
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
 
6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
 
6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
 
6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
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societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
 
6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação;
 
6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado
inabilitado, por falta de condição de participação;
 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.
 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação
atualizada.
 
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de
Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob
pena de inabilitação.
 
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para
a sua continuidade.
 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
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6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a
habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
 
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será
habilitado.
 
7. CONTRATAÇÃO
 
7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
 
7.2.1. O prazo previsto para aceitação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual período, por solicitação do adjudicatário e aceita pela Administração.
 
7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
 
7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
 
7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso
de Contratação Direta e seus anexos;
 
7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
 
7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste
aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do
contrato.
 
8. SANÇÕES
 
8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
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infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
 
8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 
8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo;
 
8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
 
8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 
8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado;
 
8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 
8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
licitação sem motivo justificado;
 
8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou
prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do
contrato;
 
8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução
do contrato;
 
8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
 
8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
 
8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
 
8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013.
 
8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
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subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
 
a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos
subitens 8.1.1 a 8.1.12;
 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de
Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais
grave;
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e
máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
 
8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 
8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
 
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 
8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 
8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além
da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.
 
8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à
Administração Pública.

Aviso SEIC 1247245         SEI 0000637-41.2023.6.02.8000 / pg. 144



 
8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
 
8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
 
8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
 
8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
 
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
 
8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas nos anexos a este Aviso.
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de
Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf,
por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que
pretende atender.
 
9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
 
9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
 
9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços
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que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de
habilitação exigidas.
 
9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora
deste procedimento.
 
9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da
documentação de habilitação, conforme o caso.
 
9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se
não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto)
 
9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá
ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na
respectiva notificação.
 
9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
 
9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário.
 
9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o
envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem
de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
 
9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
 
9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e
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apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo de contratação.
 
9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação
Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Aviso.
 
9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
 
9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos,
os seguintes anexos:
 
9.13.1. ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA

0000637-41.2023.6.02.8000 1247245v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Dispensa 15/02/2023 14:52:49 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Compra Nº da Compra Lei Artigo Inciso

Dispensa de Licitação 00002/2023 Lei nº 14.133/2021 Art. 75º II

Compra Com Disputa Id contratação PNCP Participação Preferencial de ME/EPP

Sim 00509018000113-1-000018/2023 Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10   %

Nº do Processo Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

 0000637-41.2023. 2.975,00 1 1 0

Objeto

Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da 
DN TCU 198/2022. 

Fundamento Legal

Art. 75º, Inciso II da Lei nº 14.133 de 1º/04/2021.

Justificativa da Compra sem Licitação

Tendo em vista que os valores das contratações semelhantes neste exercício (subclasse CNAE) não superam o limite legal.

Autoridade Competente

CPF do Responsável Nome Função

758.180.784-34 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA Secretário de Administração

Etapa de Lances

Prazo da Etapa de Lances 10:00

Data de Início da Etapa de Lances 23/02/2023     às    08:00

Início de Proposta

Data Hora de Início de Propostas 15/02/2023     às    14:45

Condições da Aquisição ou Contratação

Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2022

Origem do Anexo Situação Atual da Compra Data e Hora da Transferência CPF do Usuário que Transferiu Anexo

Dispensa Divulgado 15/02/2023 às 14:37 019.413.874-70 Download

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora da Disponibilização para Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Divulgação

15/02/2023  às 14:45 019.413.874-70

Itens Nova Pesquisa de Compras

SIASGnet-DC - Visualizar Dispensa https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/consultarCompr...

1 of 1 15/02/2023 14:52
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Portal Nacional de Contratações Públicas https://pncp.gov.br/app/editais/00509018000113/2023/18

1 of 1 15/02/2023 14:53
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E-mail - 1247542

Data de Envio: 
  15/02/2023 17:05:27

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

Para (com cópia oculta):
    gracielamurakami@gmail.com
    motaproducoess@gmail.com
    andersonfloriano@hotmail.com
    thiagomoulin@yahoo.com.br
    dmilamatos.comunicacao@gmail.com
    contato@agenciabamba.com.br
    andrea@tracoleal.com.br
    contato@editorialcasa.com.br

Assunto: 
  Editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Informamos que foi aberta a divulgação de Dispensa Eletrônica relacionada aos 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, conforme Aviso anexo.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Comprovante_1247292_SIASGnet_DC___Visualizar_Dispensa.pdf
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PROPOSTA DE PREÇOS  - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 
(Processo Administrativo n.° 0000637-41.2023.6.02.8000) 

 
 

À 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
Empresa: Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli EPP 
Av. Orosimbo Maia, 430 –  sala 1516 Edifício Easy Office  – Vila Itapura – Campinas/SP 
CEP: 13.010-211 – CNPJ: 18.876.112/0001-76 Fones: (19) 3242-4505 e 3213-3037  
Banco do Brasil Ag. 1227-0  Conta corrente 106.325-1 
E-mail: alexandre@gibborbrasil.com.br 
 
Objeto: contratação por dispensa de licitação da prestação de serviços de editoração/diagramação para 
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal 
de Contas da União, em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU 198/2022 , de 
acordo com as quantidades e especificações estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 
 
Item  Descrição QUANTIDADE 

 
UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR Total 

1 serviços de 
editoração/diagramação para 
publicação do Relatório de 
Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas 

1 SERV R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 

Valor Total R$1.480,00 (Hum mil, quatrocentos e oitenta reais) 
 
A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura do DL 
02/2023 
 
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos 
relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos 
sociais. 
(  ) Optante pelo Simples Nacional ( X ) Não Optante pelo Simples Nacional 
DECLARO, que o(s) serviço(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações contidas no 
ANEXO I – Termo de Referência deste Edital. 
DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita 
execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à 
entrega do(s) serviço(ns) 
 
Declaramos o nome do responsável legal pela assinatura do contrato 
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Dados do preposto para firmar o contrato: 
Nome completo: Alexandre da Silva Bandetini 
CPF:  163.813.638-60 
Carteira de Identidade: 22.005.115-x 
Estado civil: casado 
Nacionalidade: brasileiro 
Email: alexandre@gibborbrasil.com.br 
Telefone: (19) 3242-4505 
Fax: (19) 3213-3037 
 
 
 
Campinas, 23 de fevereiro de 2023. 
  
 

 
_________________________ 
Alexandre da Silva Bandetini 
RG: 22.005.115-x 
CPF 163.813.638-60 
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

ATESTADO	Nº	34/2018

Atestamos, 	 para 	 :ins 	 de 	 comprovação 	 de 	 capacidade 	 técnica, 	 que 	 a
empresa 	 Gibbor 	 Publicidade 	 e 	 Publicações 	 de 	 Editais 	 Eirelli 	 - 	 EPP, 	 CNPJ 	 nº
18.876.112/0001-76,	com	sede	na	Avenida	Barão	de	Itapura	nº	2294,	salas	15/16,
Jardim	Guanabara,	Campinas/SP,	presta	ao	Tribunal	Superior	Eleitoral,	sediado	no
SAF/Sul, 	 Quadra 	 7, 	 Lotes 	 1/2, 	 Brasília/DF, 	 CNPJ 	 nº 	 00.509.018/0001-13, 	 os
serviços 	 contínuos 	 de 	 divulgação 	 das 	 matérias 	 inerentes 	 às 	 licitações 	 e
contratações	pela	Secretaria	do	TSE	e,	quando	necessário	de	outras	matérias	de
interesse	da	Justiça	Eleitoral,	no	Jornal	Correio	Braziliense,	conforme	termos	do
Contrato	TSE	nº	11/2017,	com	vigência	no	período	de	30/3/2017	até	30/3/2019,
podendo	ser	prorrogado	nos	termos	da	lei.

A:irmamos	ainda	que	a	empresa	vem	cumprindo	a	contento	com	todas	as
obrigações	assumidas,	não	havendo	até	o	presente	momento,	nada	que	desabone
sua	capacidade	técnica	ou	gerencial.

José	Miranda	Moreira

Fiscal	do	Contrato

Luciana	Rodrigues	de	Castro

Coordenadora	de	Aquisições

Brasília,	18	de	junho	de	2018.

JOSÉ	MIRANDA	MOREIRA
PREGOEIRO

		Documento	assinado	eletronicamente	em	18/06/2018,	às	18:23,	conforme	art.
1º,	§2º,	III,	b,	da	Lei	11.419/2006.

LUCIANA	RODRIGUES	DE	CASTRO
COORDENADOR(A)	DE	AQUISIÇÕES

		Documento	assinado	eletronicamente	em	18/06/2018,	às	18:27,	conforme	art.
1º,	§2º,	III,	b,	da	Lei	11.419/2006.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	em
https://sei.tse.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0&cv=0773292&crc=D925F662,	informando,
caso	não	preenchido,	o	código	veri:icador	0773292	e	o	código	CRC
D925F662.
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02/02/2023 18:06Consulta Regularidade do Empregador

Página 1 de 1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.876.112/0001-76
Razão Social:GIBBOR PUBLIC E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI EPP
Endereço: AV OROSIMBO MAIA 430 SALA 1516 / CENTRO / CAMPINAS / SP /

13010-211

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:31/01/2023 a 01/03/2023 

Certificação Número: 2023013102113431592086

Informação obtida em 02/02/2023 18:06:13

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

Voltar Imprimir
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18.876.112

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 43983718

Data e hora da emissão 16/02/2023 16:44:13 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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CNPJ: 18.876.112/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

22100209183-50

11/10/2022 13:14:11

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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 25/01/2023  0063347967 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   3209089  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 24/01/2023,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 GIBBOR   PUBLICIDADE   E   PUBLICACOES   DE   EDITAIS   LTDA  ,   CNPJ:   18.876.112/0001-76, 
 conforme indicação constante do pedido de certidão.************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 25 de janeiro de 2023. 

                0063347967 
 PEDIDO N°:  
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Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Razão Social:
CNPJ:

GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
18.876.112/0001-76

               A  Prefeitura  Municipal  de  Campinas, por meio da  Secretaria  Municipal de Finanças, CERTIFICA, para fins de direito, 
que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não 
tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos 
imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

               Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

               Fica  ressalvado  o  direito da  Fazenda  Pública  Municipal  de  exigir  valores  relativos  a  créditos  tributários ou não 
 tributários  de   responsabilidade  do  sujeito   passivo,   acima   identificado,  que  porventura  venham  a  ser  lançados   e/ou 
 constituídos,  e/ou  a  ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos 
da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

               A  Secretaria  Municipal  de  Finanças  ressalta  que  a  atualização  cadastral  junto  aos  Sistemas  Informatizados  da 
municipalidade,  de  imóveis  e  da  própria  pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às 
penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável. 

               A  Secretaria  Municipal  de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de 
janeiro de  2016  e das  Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro 
de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: 

DADOS DA CERTIDÃO
Data de emissão:

Validade:
Assinatura eletrônica:

Endereço IP:
Taxa de certidão:

25/01/2023 - 15:14:20
26/03/2023
000729.2080520.230125
187.10.36.92
GRATUITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

CERTIFICA

https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos  a  imóveis  cujo  cadastro  não  tenha  sido  atualizado  junto  à municipalidade, nos termos da legislação 
aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre  Serviços de Qualquer Natureza  -  ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples 
Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

 

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021 

EMPRESA

NIRE 

35601780174

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

26/05/2017

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

02/09/2013

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA

TIPO JURÍDICO 

LIMITADA UNIPESSOAL

(E.P.P.)

C.N.P.J. 

18.876.112/0001-76

ENDEREÇO 

AV OROSIMBO MAIA

NÚMERO 

430

COMPLEMENTO 

SL 1516 E.E.O

BAIRRO 

VILA ITAPURA

MUNICÍPIO 

CAMPINAS

UF 

SP

CEP 

13023-030

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

300.000,00

OBJETO SOCIAL

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

ALEXANDRE DA SILVA BANDETINI

ENDEREÇO 

RUA DONA ROSA DE GUSMAO

NÚMERO 

1135

COMPLEMENTO 

APTO 12B

BAIRRO 

JARDIM CHAPADAO

MUNICÍPIO 

CAMPINAS

UF 

SP

CEP 

13070-187

RG 

22005115X

CPF 

163.813.638-60

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

200.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

08/11/2021

NÚMERO 

516.047/21-8

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).

REMANESCENTE ALEXANDRE DA SILVA BANDETINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 163.813.638-60,

RG/RNE: 22005115X - SP, RESIDENTE À RUA DONA ROSA DE GUSMAO, 1135, APTO 12B, JARDIM CHAPADAO, CAMPINAS - SP,

CEP 13070-187, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 200.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV OROSIMBO MAIA, 430, SL 1516 E.E.O, VILA ITAPURA, CAMPINAS - SP, CEP 13023-

030. , DATADA DE: 04/11/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601780174

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/01/2023

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 189947143, terça-feira, 17 de janeiro de 2023 às 08:43:03.

Página 2 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 18.876.112/0001-76
Certidão nº: 34322802/2022
Expedição: 11/10/2022, às 13:13:51
Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.876.112/0001-76,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
CNPJ: 18.876.112/0001-76 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:33:29 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: 2113.218E.06B4.028E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.876.112/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/09/2013

 
NOME EMPRESARIAL
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GIBBOR EDITAIS

PORTE
EPP

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade
 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
 

LOGRADOURO
AV OROSIMBO MAIA

NÚMERO
430

COMPLEMENTO
SALA 1516 EDIF EDIFICIO EASY OFFICE

 
CEP
13.023-030

BAIRRO/DISTRITO
VILA ITAPURA

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ALEXANDRE@GIBBORBRASIL.COM.BR

TELEFONE
(19) 3242-4505

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****
 

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/09/2013

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/10/2022 às 14:17:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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10.08 - 7312-2/00-01 - AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR

QUAISQUER MEIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA MUNICIPAL

280536-7
CPF/CNPJ

18.876.112/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL

 

NOME / NOME EMPRESARIAL

GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI

LOGRADOURO

AVENIDA OROSIMBO MAIA

NÚMERO

430
COMPLEMENTO

SALA-1516 ED EASY OF

CEP

13010211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

CAMPINAS
UF

SP

E-MAIL

alexandre@gibborbrasil.com.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

17.06 - 7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DE TODOS OS SERVIÇOS TOMADOS

SIM

FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN

HOMOLOGAÇÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVO
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

02/09/2013
DATA DE ENCERRAMENTO

 
DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO

24/05/2022

IMUNIDADE DO ISSQN

NÃO POSSUI. O reconhecimento de imunidade não desobriga o sujeito passivo do ISSQN do cumprimento de suas
obrigações tributárias acessórias nem do recolhimento do imposto e de taxas na condição de substituto tributário.

IMPORTANTE:  Este  documento  possui  caráter  meramente  informativo,  não  é  válido  como  certidão,  não  se  opõe  às
informações  oficiais  emitidas  pela  Administração  Tributária  do  Município  de  Campinas  nem exclui  a  responsabilidade
tributária do prestador de serviços ou do tomador de serviços. Como os dados informados neste “comprovante de inscrição
mobiliária e de situação cadastral” estão baseados em informações declaradas pelo próprio sujeito passivo do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, este documento pode não conter as últimas atualizações cadastrais ou ainda conter
eventuais imprecisões. Para acompanhar as decisões oficiais de processos ou procedimentos administrativos tributários do
Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, acesse as publicações do Diário  Oficial  do
Município de Campinas.

Consulta via internet n° 002791534, emitida em 06/12/2022, às 16:10:58.
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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 fevereiro de 2023.
 
À SAD, para aferição do atendimento da proposta e

documentos habilitatórios encaminhados pela empresa Gibbor
Publicidade e Publicações de Editais (1250671).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/02/2023, às 12:01, 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
1250672 e o código CRC 1A112B02.

0000637-41.2023.6.02.8000 1250672v1
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PROPOSTA DE PREÇO  

Processo Administrativo n.° 0000637-41.2023.6.02.8000)

FORNECEDOR

Razão Social: PEDRO STORE LTDA

Endereço: Rua pintor agenor de albuquer cesar n48 - ibura recife PE 

CNPJ: 49.007.366/0001-81 Telefone/Fax:  81996647609 Vendedor:  

E-mail:  PEDRO.15@MSN.COM

OBJETO: Contratação  por  dispensa  de  licitação  da  prestação  de  serviços  de
editoração/diagramação  para  publicação  do  Relatório  de  Gestão  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU 198/2022.

Item Descrição Valor
Total

Valor por extenso

1

Contratação por dispensa de licitação
da  prestação  de  serviços  de
editoração/diagramação  para
publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal
de  Contas  da  União,  em observância
ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art.
8º da DN TCU 198/2022

R$ 2.975,00

DOIS  MIL
NOVECENTOS  E
SETENTA  E  CINCO
REAIS 

O  critério  de  avaliação  das  propostas  é  pelo  menor  preço  global  (incluindo  frete/sedex,
tributos/ preço de mão de obra/ encargos trabalhistas/outros).

Obs.: Prazo da validade da proposta: 60 dias

RECIFE 25 DE FEVEREIRO DE 2023

__________________________________________
assinatura do responsável legal

1 de 1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 18.876.112/0001-76 DUNS®: 903325364
Razão Social: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
Nome Fantasia: GIBBOR EDITAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/08/2023
FGTS 09/03/2023
Trabalhista Validade: 15/08/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/03/2023
Receita Municipal Validade: 26/03/2023

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: 27/02/2023 15:04 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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01941387470Usuário:

27/02/2023 15:09:43Data e hora da consulta:

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

GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS L Adimplente18876112
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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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.

27/02/2023 15:08:51Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
CNPJ: 18.876.112/0001-76

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 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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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 
 
 

A empresa Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli EPP , inscrito no CNPJ n° 
18.876.112/0001-76 com sede na Av. Orosimbo Maia, 430 –  sala 1516 Edifício Easy Office  – Vila Itapura – 
Campinas/SP, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Alexandre da Silva  Bandetini, portador(a) 
da Carteira de Identidade no 22.005.115x  e do CPF no 163.813.638-60 por intermédio do seu representante 
legal abaixo assinado, DECLARA, estar ciente da vedação do nepotismo conforme disposto no Decreto n.º 
7.203 de 04 de junho de 2010, e que, em consequência, não infringe nenhum dos seus dispositivos 

 
 

Campinas,27 de fevereiro de 2023. 
  

 
_________________________ 
Alexandre da Silva Bandetini 
RG: 22.005.115-x 
CPF 163.813.638-60 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2023.
À SEIC
 
Em atenção ao Despacho 1250672, observa-se não

constar da documentação apresentada pela proponente o
atestado de habilitação técnica de que trata o item 3.1 do
Termo de Referência:

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.

 
Nesse aspecto, tem-se que nos contratos firmados

com objeto semelhante constante da proposta figura como
contratado o Sr. Janderson Pedro Assunção da Silva, CPF
080.279.744-02 (doc. 1251285), enquanto a proposta é
apresentada por Pedro Store LTDA, CNPJ 49.007.366/0001-81.

Assim, não se tem por atendido, em nosso
entendimento, o requisito habilitatório assinalado.

Despacho GSAD 1251850         SEI 0000637-41.2023.6.02.8000 / pg. 194



Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/02/2023, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1251850 e o código CRC FD5B5209.

0000637-41.2023.6.02.8000 1251850v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2023.
À SEIC
 
Em atenção ao Despacho 1250672, no que respeita

à proposta apresentada pela empresa Gibbor,  observa-se não
constar da documentação apresentada pela proponente o
atestado de habilitação técnica de que trata o item 3.1 do
Termo de Referência:

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.

 
Nesse aspecto, tem-se que dos atestados

apresnetados pela proponente (doc. 1250671), dois dizem
respeito a publicações em diário oficial e o terceiro, embora
trate de serviços que englobam os tópicos editoração e
diagramação, trata de peças publicitárias, de natureza diversa,
s.m.j., do objeto da contratação pretendida, conforme abaixo:

2.1 O presente Termo de Referência tem por
objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da
DN TCU 198/2022. 
2.2 Serviços de diagramação – Relatório de
Gestão 2022
· Escopo: serviços de diagramação, editoração,
revisão de texto, tratamento e digitalização de
imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização
dos conteúdos e capa (combinação de cores)
das publicações impressas e digitais do
Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao
exercício 2022. Os serviços deverão ser
executados com base nas orientações do
Tribunal de Contas da União disponíveis no
link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-de-gestao/relato-
integrado.htm", observado o conteúdo
do Anexo à Decisão Normartiva TCU nº 198,
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de 23 de março de 2022, que integra o Anexo I
deste Termo, sendo que, para a combinação de
cores da capa, a contratada deverá apresentar
proposta que será submetida ao TRE-AL para
efeito de aprovação.
2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda
pelo modelo adotado pelo Ministério da
Fazenda para o Relatório de Gestão de
2017, disponível no Portal TCU, em Controle e
fiscalização, Prestação de contas anuais ou
pelo
link https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestao.xhtml.
2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em
formatos de aplicativos do LibreOffice ou
do processador de texto Word do Microsoft
Office®. As tabelas serão fornecidos em
formato de aplicativos LibreOffice ou de
planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados
pela contratada observando os referenciais
acima indicados.
2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os
arquivos originais (editáveis) em formato
adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da
capa), e em formato de extensão.pdf para
publicação na rede mundial de computadores.
2.6 O relatório de gestão de 2022 deverá ser
apresentado em arquivo único, com tamanho
máximo de 50Mb. Para a confecção do
Relatório de Gestão 2022, adota-se como
parâmetro inicial o número de páginas e
demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e
figuras) do Relatório 2021, cujo conteúdo
poderá ser acessado no link: https://static.tre-
al.jus.br/portal/o-tre/governanca-
corporativa/relatorio-de-gestao-2021-
pronto.pdf

De todo modo, por envolver ações de natureza
publicitária, desenvolvidas no âmbito do Conselho de
Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, sob a condução
da Assessoria de Comunicação daquela entidade, sugiro que
seja também ouvida a ACS, para que avalie se os trabalhos
desenvolvidos constantes do referido atestado podem se
enquadrar, na visão daquela Unidade, na categoria
"serviço pertinente e compatível" exigida como requisito de
habilitação técnica.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/02/2023, às 20:23, 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
1251877 e o código CRC 44CC231A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.
 
À ACS,  em atendimento ao disposto no último

parágrafo do Despacho GSAD (1251877).
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/02/2023, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1252241 e o código CRC 794210EA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.
Senhor Secretário;
Em resposta ao conteúdo pontuado no

Despacho 1251877, esta ACS manifesta-se favorável à
contratação em tela, visto que a empresa apresentou atestado
de diagramação/editoração de peças publicitárias, de natureza
diversas. 

As atividades de editoração/diagramação de um
relatório são semelhantes às de uma peça publicitária, visto
que o serviço é executado nos mesmos programas de edição
de texto e imagem e, ainda, haverá a possibilidade do Tribunal
revisar o material e adequá-lo às necessidades produto
pretendido.

Sugerimos, ainda, que quando a empresa
encaminhar o material finalizado, que seja encaminhado o
mesmo a esta ACS, para verificarmos se está dentro do
proposto pela gestão e se podemos aperfeiçoá-lo ou propor
eventuais correções.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 28/02/2023, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1252483 e o código CRC 04875D70.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.
À SAD,
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Regional, 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.

Após os trâmites relacionados à Dispensa
Eletrôncia nº 2023, que resultou na aceitação da proposta, no
montante de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta
reais) e habilitação do respectivo fornecedor, GIBBOR
PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, inscrito
no CNPJ nº 18.876.112/0001-76, encaminhamos os autos para
adjudicação e homologação, por autoridade competente.

 
Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/02/2023, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1252499 e o código CRC B36D19F5.
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  Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação  Online 

Dispensa Eletrônica N° 2/2023

UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Disputa Julgamento Habilitação Adjudicação/

Homologação

ITEM 1 - EDITORAÇÃO

Aguardando adjudicação

Quantidade:

Valor estimado (unitário):

1

R$ 2.975,0000

  



49.007.366/0001-81

ME/EPP

Desclassificada

PEDRO STORE LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2,7500

-

Envio de anexos: Encerrado


18.876.112/0001-76

ME/EPP

Aceita e habilitada

GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 1.480,0000

-

Negociação:

Envio de anexos:

Encerrada

Encerrado



PROPOSTA ANEXOS CHAT

Valor unitário da proposta

R$ 2.975,0000

Valor unitário ofertado

R$ 1.480,0000

Valor unitário negociado

-

Valor total da proposta

R$ 2.975,0000

Valor total ofertado

R$ 1.480,0000

Valor total negociado

-

Quantidade ofertada

1

Descrição detalhada

ontratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ...

40.266.458/0001-01

ME/EPP
NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 1.650,0000

-

Envio de anexos: Encerrado


13.685.301/0001-48

ME/EPP
EDITORA CJA LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 1.800,0000

- 

46.080.510/0001-17

ME/EPP
46.080.510 GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.100,0000

- 

30.492.555/0001-69

ME/EPP
GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.298,0000

- 

34.759.319/0001-17
GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA
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ME/EPP

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.400,0000

- 

42.968.216/0001-95

ME/EPP
AGENCIA RIVERA DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO, TRADUCAO, EDICAO E PUBLICIDADE LTD

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.447,0000

- 

42.733.989/0001-92

ME/EPP
MATHEUS CARLOS ACERBI

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.450,0000

- 

20.292.663/0001-34

ME/EPP
EMKTPLACE ESTRATEGIAS E SERVICOS DE MARKETING LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.675,0000

- 

45.169.346/0001-56

ME/EPP
FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.974,6900

- 

46.158.627/0001-76

ME/EPP
ROMEU DA SILVA EUGENIO 10872690407

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.975,0000

- 

16.814.143/0001-77

ME/EPP
MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.975,0000

- 

21.966.063/0001-77

ME/EPP
O.V.S. EMPREENDIMENTOS LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.975,0000

- 

00.662.315/0001-02

ME/EPP
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 2.975,0000

- 

46.161.419/0001-26

ME/EPP
GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 10.000,0000

- 

28.477.822/0001-87

ME/EPP
RAC PRODUCAO DE CONTEUDO E MARKETING LTDA

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 10.000,0000

- 

45.883.418/0001-22

ME/EPP
45.883.418 GABRIEL ELTER LOPES DE MELO FREITAS

Valor ofertado (unitário):

Valor negociado (unitário):

R$ 16.666,6666

- 

Voltar Anular Revogar
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REDES SOCIAIS
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Dispensa eletrônica 2/2023
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto nos
arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU 198/2022.

Editoração

UNIDADE
1

Adjudicado e Homologado
R$ 2.975,0000

Quantidade:

Situação:

Aceito para GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76, pelo
melhor lance R$ 1.480,0000.

Propostas do item 1

45.883.418/0001-22 - 45.883.418 GABRIEL ELTER LOPES DE MELO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 16.666,6666 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Editoração

46.080.510/0001-17 - 46.080.510 GABRIEL HENRIQUE SABINO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas relativo ao exercício 2022.

42.968.216/0001-95 - AGENCIA RIVERA DE CONSULTORIA EM Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 6.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Editoração

13.685.301/0001-48 - EDITORA CJA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.650,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas relativo ao exercício 2022

Item 1 - Editoração

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 15/02/2023 14:45:19 até 23/02/2023 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 23/02/2023 08:00:00 até 23/02/2023 18:00:00

1 de 828/02/2023 20:44
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Propostas do item 1

20.292.663/0001-34 - EMKTPLACE ESTRATEGIAS E SERVICOS DE Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.675,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Prestação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.974,6900 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Editoração

34.759.319/0001-17 - GG MARKETING, PROMOCOES E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.975,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: 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 , de acordo com as quantidades e especificações
estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.975,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: ontratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ...

30.492.555/0001-69 - GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.675,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas relativo ao exercício 2022

46.161.419/0001-26 - GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 10.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional  Eleitoral
de Alagoas relativo ao exercício 2022

42.733.989/0001-92 - MATHEUS CARLOS ACERBI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.975,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: 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.

2 de 828/02/2023 20:44
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Propostas do item 1

16.814.143/0001-77 - MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.975,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: 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.

40.266.458/0001-01 - NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.974,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas relativo ao exercício 2022.

21.966.063/0001-77 - O.V.S. EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.975,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Editoração

49.007.366/0001-81 - PEDRO STORE LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2,7500 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: execução comprometo

00.662.315/0001-02 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.975,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Contratação por dispensa de licitação da prestação de serviços de editoração/diagramação
para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal
de Contas da União, em observância ao disposto nos arts. 2º e 3º c/c o art. 8º da DN TCU 198/2022 , de acordo
com as quantidades e especificações estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

28.477.822/0001-87 - RAC PRODUCAO DE CONTEUDO E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 10.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e digitalização de imagens,
gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações impressas e
digitais.

46.158.627/0001-76 - ROMEU DA SILVA EUGENIO 10872690407 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.975,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de editoração/diagramação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas

Lances do item 1
Nenhum lance foi registrado para o item 1.

3 de 828/02/2023 20:44
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Lances do item 1
R$ 2.510,000023/02/2023 08:22:32 13.685.301/0001-48
R$ 2.450,000023/02/2023 08:34:05 42.733.989/0001-92
R$ 2.449,000023/02/2023 11:02:12 42.968.216/0001-95
R$ 2.300,000023/02/2023 11:07:55 46.080.510/0001-17
R$ 2.350,000023/02/2023 11:35:43 13.685.301/0001-48
R$ 2.511,000023/02/2023 12:29:12 40.266.458/0001-01
R$ 2.400,000023/02/2023 13:52:18 34.759.319/0001-17
R$ 2.298,000023/02/2023 17:49:12 30.492.555/0001-69
R$ 2.100,000023/02/2023 17:52:01 46.080.510/0001-17
R$ 1.800,000023/02/2023 17:59:53 13.685.301/0001-48
R$ 1.650,000023/02/2023 17:59:55 40.266.458/0001-01
R$ 2.447,000023/02/2023 17:59:57 42.968.216/0001-95
R$ 1.480,000023/02/2023 17:59:58 18.876.112/0001-76

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 teve empate real para os valores 2.975,0000 e 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

23/02/2023 18:00:03

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

23/02/2023 18:00:03

Enviado pelo sistema para o participante 49.007.366/0001-81:
Sr. Fornecedor PEDRO STORE LTDA, CNPJ 49.007.366/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o
item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 27/02/2023. Justificativa: Senhor Fornecedor, solicitamos a
apresentação de:
1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo de Referência..

24/02/2023 09:41:35

Enviado pelo sistema para o participante 18.876.112/0001-76:
Sr. Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 27/02/2023.
Justificativa: Senhor Fornecedor, de forma preliminar, em caso de desclassificação do fornecedor que apresentou
lance inferior, solicitamos a apresentação de:

1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo de Referência..

24/02/2023 09:44:08

Enviado pelo sistema para o participante 40.266.458/0001-01:
Sr. Fornecedor NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773, CNPJ 40.266.458/0001-01, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 27/02/2023. Justificativa: Senhor
Fornecedor, de forma preliminar, em caso de desclassificação de fornecedor que apresentou lance inferior,
solicitamos a apresentação de:

1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo de Referência..

24/02/2023 09:47:20

Enviado pelo participante 18.876.112/0001-76:
Bom dia. Estarei encaminhando

24/02/2023 11:00:36

Enviado pelo participante 18.876.112/0001-76:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:46 de 24/02/2023. Nenhum anexo foi enviado

24/02/2023 11:28:46

4 de 828/02/2023 20:44
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Mensagens do chat do item 1

pelo fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76.

Enviado pelo participante 18.876.112/0001-76:
Sr. pregoeiro, favor poderia abrir novamente para inserir o anexo, pois não foi.

24/02/2023 11:30:02

Enviado pelo sistema para o participante 18.876.112/0001-76:
Sr. Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 27/02/2023.
Justificativa: Senhor Fornecedor, de forma preliminar, em caso de desclassificação do fornecedor que apresentou
lance inferior, solicitamos a apresentação de:

1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo de Referência..

24/02/2023 11:43:21

Enviado pelo sistema para o participante 18.876.112/0001-76:
seic@tre-al.jus.br

24/02/2023 11:43:56

Enviado pelo sistema para o participante 49.007.366/0001-81:
Ou por e-mail seic@tre-al.jus.br

24/02/2023 11:44:25

Enviado pelo sistema para o participante 40.266.458/0001-01:
Ou por e-mail seic@tre-al.jus.br

24/02/2023 11:44:44

Enviado pelo participante 18.876.112/0001-76:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:17 de 24/02/2023. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76.

24/02/2023 11:47:17

Enviado pelo participante 49.007.366/0001-81:
Olá pessoal, existe algum modelo especifico para fazer a proposta de preço e documentos de habilitação?

25/02/2023 17:58:46

Enviado pelo participante 49.007.366/0001-81:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 21:24:22 de 25/02/2023. 3 anexos foram enviados
pelo fornecedor PEDRO STORE LTDA, CNPJ 49.007.366/0001-81.

25/02/2023 21:24:22

Enviado pelo participante 40.266.458/0001-01:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:48:05 de 26/02/2023. 11 anexos foram enviados
pelo fornecedor NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773, CNPJ 40.266.458/0001-01.

26/02/2023 18:48:05

Enviado pelo sistema para o participante 49.007.366/0001-81:
Boa tarde, tendo em vista a divergência de valores observada entre a proposta de preço anexada, R$ 2.975,00, e o
valor unitário ofertado, R$ 2,75, sua proposta será desconsiderada, resultando em sua desclassificação.

27/02/2023 14:02:35

Enviado pelo sistema para o participante 18.876.112/0001-76:
Sr. Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76, você
foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Prezado proponente, tem como dar desconto,
mesmo que seu valor ofertado tenha ficado abaixo do valor estimado para contratação, para melhor adequação da
administração?.

27/02/2023 14:10:11

Enviado pelo participante 18.876.112/0001-76:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS
LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76, mantendo o valor de R$ 1.480,0000.

27/02/2023 14:18:34

Enviado pelo participante 18.876.112/0001-76:
Sr. Pregoeiro esse é o melhor preço que tenho. desculpe

27/02/2023 14:19:22

Enviado pelo sistema para o participante 18.876.112/0001-76:
Sr. Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 28/02/2023.
Justificativa: Para darmos andamento à contratação, solicitamos o preenchimento, assinatura do responsável e

27/02/2023 15:06:54

5 de 828/02/2023 20:44
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 23/02/2023 18:00:03

Sorteio eletrônico - Item teve empate real para os valores 2.975,0000 e 10.000,0000.
Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

23/02/2023 18:00:03

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 23/02/2023 18:00:03

Convocação anexo - Fornecedor PEDRO STORE LTDA, CNPJ 49.007.366/0001-81
convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2023 12:00:00. Motivo:
Senhor Fornecedor, solicitamos a apresentação de:
1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo
de Referência..

24/02/2023 09:41:35

Convocação anexo - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 27/02/2023 12:00:00. Motivo: Senhor Fornecedor, de forma preliminar,
em caso de desclassificação do fornecedor que apresentou lance inferior, solicitamos a
apresentação de:

1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo
de Referência..

24/02/2023 09:44:08

Convocação anexo - Fornecedor NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773, CNPJ
40.266.458/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
27/02/2023 12:00:00. Motivo: Senhor Fornecedor, de forma preliminar, em caso de
desclassificação de fornecedor que apresentou lance inferior, solicitamos a apresentação
de:

1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo
de Referência..

24/02/2023 09:47:21

Envio encerrado - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 finalizou o envio de anexo.

24/02/2023 11:28:46

Convocação anexo - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 27/02/2023 12:00:00. Motivo: Senhor Fornecedor, de forma preliminar,
em caso de desclassificação do fornecedor que apresentou lance inferior, solicitamos a
apresentação de:

24/02/2023 11:43:21

Mensagens do chat do item 1

envio da declaração de inexistência da prática de nepotismo, conforme modelo abaixo, caso entenda conveniente.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO C
.

Enviado pelo participante 18.876.112/0001-76:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:34 de 27/02/2023. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76.

27/02/2023 17:16:34

6 de 828/02/2023 20:44
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Eventos do item 1

1. Proposta de preço;
2. Documentação de comprovação de habilitação técnica, conforme item 3.1 do Termo
de Referência..

Envio encerrado - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 finalizou o envio de anexo.

24/02/2023 11:47:17

Envio encerrado - Fornecedor PEDRO STORE LTDA, CNPJ 49.007.366/0001-81
finalizou o envio de anexo.

25/02/2023 21:24:22

Envio encerrado - Fornecedor NUBIA CRISTINA DOS SANTOS 08605116773, CNPJ
40.266.458/0001-01 finalizou o envio de anexo.

26/02/2023 18:48:05

Desclassificação - Fornecedor PEDRO STORE LTDA, CNPJ 49.007.366/0001-81 teve a
proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,7500. Motivo: Tendo em vista a divergência
de valores observada entre a proposta de preço anexada, R$ 2.975,00, e o valor unitário
ofertado, R$ 2,75, sua proposta será desconsiderada, resultando em sua desclassificação.
.

27/02/2023 14:02:55

Convocação negociação - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 convocado para negociação de valor.

27/02/2023 14:10:11

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E
PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 manteve R$ 1.480,0000.

27/02/2023 14:18:34

Convocação anexo - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 28/02/2023 12:00:00. Motivo: Para darmos andamento à contratação,
solicitamos o preenchimento, assinatura do responsável e envio da declaração de
inexistência da prática de nepotismo, conforme modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO C
.

27/02/2023 15:06:54

Envio encerrado - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 finalizou o envio de anexo.

27/02/2023 17:16:34

Aceitação - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS
LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.480,0000.

28/02/2023 17:04:38

Habilitação - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS
LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 foi habilitado.

28/02/2023 17:07:16

Adjudicação - Fornecedor GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS
LTDA, CNPJ 18.876.112/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
1.480,0000.

28/02/2023 20:44:00

Homologação - Item homologado. 28/02/2023 20:44:02

Mensagens do chat da dispensa 2/2023

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 18:00.
Mantenham-se conectados.

23/02/2023 08:00:04

7 de 828/02/2023 20:44
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Eventos da dispensa 2/2023

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 23/02/2023 08:00:04

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 24/02/2023 07:44:23

Mensagens do chat da dispensa 2/2023

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

24/02/2023 07:44:24

8 de 828/02/2023 20:44
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.
Concluídos os atos relativos à condução da

Dispensa Eletrônica nº 2/2023, conforme Relatório de evento
1252672, remeto os autos à Assessoria Jurídica, para análise
de conformidade legal do procedimento, como medida prévia à
emissão da respetiva nota de empenho, que retratará a
contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2023, às 20:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1252673 e o código CRC 8E33DC61.

0000637-41.2023.6.02.8000 1252673v1
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PROCESSO : 0000637-41.2023.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 292 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Retornam os presentes autos a esta Assessoria
Jurídica, por conduto do Despacho GSAD 1252673, para
análise de conformidade legal do procedimento de Dispensa
Eletrônica nº 2/2023, voltado à contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
Relatório de evento 1252672, onde foi aceita a proposta de R$
1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais), homologado
e adjudicado o objeto do mencionado ajuste direto à
empresa GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.876.112/0001-76.

 
A Administração, como dito, já promoveu o

procedimento de dispensa eletrônica, na forma prevista nos
incisos I e II do art. 75, da Lei n.º 14.133/21 e em
consonância com a Instrução Normativa n.º 3/2022 TRF5-DG.

 
A aferição da regularidade da instrução, prévia à

condução da fase de propostas eletrônicas, já foi toda
devidamente feita por esta unidade técnica quando do Parecer
166 (1241922).

 
Para além das questões supra e do que trazido pela

citado parecer, ora aqui corroborado, o processo foi instruído
com o resultado da dispensa eletrônica (1252672), indicando
a proposta da empresa GIBBOR PUBLICIDADE E
PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA como a mais vantajosa para
a Administração; com os documentos de habilitação (1250671)
devidamente verificados pela SAD; com a declaração de
regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor colhida no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF (1251519); com a declaração de ausência de nepotismo
(1251843); e com a aferição realizada pela Secretaria de
Administração, no sentido de que a documentação acostada
aos autos pela empresa vencedora do certame satisfaz às
exigências previstas no Termo de Referência;

 
A ser providenciado, a posteriori, o devido pedido

de autorização de despesa e a solicitação do empenho. 
 
É o que se tem a relatar, no que importa.
 
Passo a opinar.
 
A presente análise circunscreve-se apenas aos

aspectos jurídico-legais do pedido, vez que as questões
técnicas, contábeis e financeiras fogem à competência desta
Assessoria Jurídica.

 
A pretensão ora trazida a baila de concretização

assenta-se no perminitivo disposto no art. 75, inciso II, da Lei
n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre as
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hipóteses de dispensa de licitação, como já dito no citado
Parecer 166 (1241922).

 
O procedimento sob desbaste possui todos os

elementos do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133, de 01 de
abril de 2021; a "concorrência" se deu no sistema próprio,
conforme determina a Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67,
de 08 de julho de 2021; a proposta avaliada é a menor e o
mesmo está aquém da estimativa de preço levantada pelo
setor competente; e, houve a devida publicação da escolha e
da sistemática adotada, denotando a necessária transparência
ao processo.

 
É de registar, por oportuno, que o art. 95, I, da Lei

n.º 14.133/21 permite que, nos casos de contratação por
dispensa de licitação em razão do valor, o instrumento de
contrato venha a ser substituído por outro instrumento hábil,
como nota de empenho, sendo este o caso dos autos.

 
A par da análise de regularidade aqui efetivada,

necessário se faz apontar que, em situações que tais, onde
não há contrato trazendo obrigações futuras a se delongar no
tempo, a orientação é a que o processo não precisa tramitar
por esta AJ/DG, razão por que se recomenda que tal pormenor
seja colocado nas redações dos instrumentos internos que
porventura virão a dar os nortes das futuras contratações
diretas e pela via da dispensa deste TRE/AL.

 
A diretriz supra é orientação trazida pelo Tribunal

de Contas da União na construção de uma otimização da
implementação da nova lei de licitações e contratos, com
menos burocracia e voltada à eficiência administrativa.

 
Assim, esta Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

opina favoravelmente à contratação direta da
empresa GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.876.112/0001-76, pelo
valor de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais),
para prestação dos serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo com fundamento no artigo 75,
inciso II, da Lei nº 14.133/2021 c/c a Instrução Normativa
SEGES/ME n.º 67, de 08 de julho de 2021.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral,

para emissão de empenho e demais medidas que se fizerem
convenientes.

 
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/03/2023, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1253841 e o código CRC 1B02F12C.
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DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2023.
Senhor Secretário de Administração,  
 
Cuida-se de pretensão de contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas por meio de Dispensa
Eletrônica.

Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 166 (1241922), complementado
pelo Parecer 292 (1253841), opinou favoravelmente à contratação
direta da empresa GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE
EDITAIS LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.876.112/0001-76, pelo valor
de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais), para prestação
dos serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo com
fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 c/c a
Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67, de 08 de julho de 2021.

Tendo em vista a contratação pretendida objeto dos
autos, mormente em razão da dispensa em função do valor, nos
termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e do art. 22,
inciso III da IN nº 67/2021, direcione-se o presente procedimento
à Secretaria de Administração para as providências decorrentes.

Outrossim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da mesma
natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite estabelecido para a modalidade de
dispensa de licitação. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/03/2023, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1254337 e o código CRC E46001B7.
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023

 
Considerando o que consta destes autos, em especial no Despacho SEIC
1252499, oriundo da Seção de Instrução de Contratações deste Tribunal, bem
como o Parecer n.º 292/2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG, 1253841, 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 75, inciso II, da nova Lei de Licitações nº
14.133/2021, com suas alterações, da Empresa GIBBOR PUBLICIDADE E
PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.876.112/0001-76, pelo
valor de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais), para prestação dos
serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo com fundamento no artigo 75,
inciso II, da Lei nº 14.133/2021 c/c a Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67, de
08 de julho de 2021, conforme ainda as  especificações constante do Termo de
Referência GSAD 1233324 e o Relatório Dispensa Eletrônica 2/2023 (doc.
1252672).
 
À COFIN, para emitir a competente nota de empenho, servindo-se das
informações acima mencionadas, devendo dela constar que a contratação está
vinculada às condições previstas no  Aviso de Dispensa Eletrônica,
doc. 1245364, ao respectivo Termo de Referência contido neste
procedimento eletrônico, estabelecido no evento SEI 1233324 e
à proposta apresentada pela empresa (doc. 1250671), registradas no presente
procedimento eletrônico, assim como, quanto às sanções administrativas, em
caso de descumprimento das condições pactuadas, ao previsto na Lei n.º
14.133/2021 e as consignadas no Termo de Referência.
 
À SEIC, para publicação no Portal da Transparência e Portal PNCP.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2023, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1254571 e o código CRC 3388EE95.
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DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2023.
À SGO (c/c p SAD, COMAP e SEIC p ciência),
Sr. Chefe,
Para as providências do evento (1254571).
Visando dar continuidade ao processo de empenho

via COMPRAS NET, solicito que referido empenho seja
confeccionado com as informações captadas do referido
sistema.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/03/2023, às 11:27, 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
1254640 e o código CRC 54202E44.

0000637-41.2023.6.02.8000 1254640v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2023.
Senhor Assessor Jurídico,
 
 
Reabri os presentes autos nesta unidade, com o

objetivo de enfrentar  o argumento constante do Parecer AJ-
DG 292 (1253841), de que contratações diretas como a
pretendida, da qual não resultem obrigações futuras,
portanto, sem formalização de contrato no sentido estrito, não
precisariam tramitar por essa AJ/DG.

De fato, com base em interpretação finalística e
sistemática que se extrai da Orientação Normativa AGU nº
69/2021, conclui-se:

– não é obrigatória manifestação jurídica
nas contratações diretas por dispensa de
licitação em razão do valor com
fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da
Lei nº 14.133/2021;
– não é obrigatória manifestação jurídica
nas contratações diretas por dispensa de
licitação com base no art. 75, incisos III e
seguintes da Lei nº 14.133/2021, desde
que o valor praticado observe os limites
estabelecidos no art. 75, inciso I ou II da
citada lei, conforme o caso;
– não é obrigatória manifestação jurídica
nas contratações diretas por
inexigibilidade de licitação com base no
art. 74 da Lei nº 14.133/2021, desde que o
valor praticado observe os limites
estabelecidos no art. 75, inciso I ou II da
citada lei, conforme o caso;
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Entretanto, em que pese a alegação de Vossa

Senhoria de que essa seria uma orientação do Tribunal de
Contas da União (sic), visando a uma otimização da
implementação da nova lei de licitações e contratos, com
menos burocracia e voltada à eficiência administrativa, há que
se ter em mente que, de acordo com o Regulamento da
Secretaria deste Tribunal, compete à Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral examinar e aprovar os procedimentos de
contratação direta, adesão à ata de registro de preços, bem
como os atos prévios à homologação de procedimentos
licitatórios (art. 47, III, RESOLUÇÃO Nº 15.904/2018, com
redação dada pelo art. 17 da Resolução TRE/AL nº 16.106, de
21/01/2021).

 
Veja-se que a norma interna não diferencia as

diversas modalidades de contratação direta, sendo cabível
aqui a regra tradicional de hermenêutica "onde o legislador
não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo", muito menos
para adotar óptica que acabe por prejudicar aquele a quem o
preceito visa a proteger.

 
Assim, para prosperar o entedimento defendido por

essa AJ-DG, faz-se mister alterar-se o Regulamento da
Secretaria deste Tribunal, o que pode, inclusive ser
provocado por essa unidade. 

 
Há que se ter em mente, ainda, que, nos autos do

Procedimento SEi! 0000943-15.2020.6.02.8000, tramita
proposta de  revisão da Resolução TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017, que dispõe sobre as normas de contratação no
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, do qual já
consta publicação da Portaria Presidência 105 (1252181), que
instituiu o Grupo de Trabalho encarregado. 

 
Pelo exposto, seguem os autos para ciência e

providências que julgar cabíveis. 
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/03/2023, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1254704 e o código CRC 67005437.

0000637-41.2023.6.02.8000 1254704v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 207 -2023 - SISTEMA COMPRAS
PE 53-2023 - ANULAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO.

Observação:

- DISPENSA DOC 1254571.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 06/03/2023, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1255181 e o código CRC A1C64BEB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2023.
À SAD,
 
Para assinatura da nota de empenho nº 207/2023.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 06/03/2023, às 19:11,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1255960 e o código CRC 12545378.

0000637-41.2023.6.02.8000 1255960v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2023 11:41
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 207

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70286 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

06/03/2023 Ordinário 0000637-41.2023.6.02 0,0000 1.480,00

18.876.112/0001-76 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS L

SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. PROC 0000637-41.2023.6.02.
 DE ACORDO COM O AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA, DOC. 1245364, AO RESPECTIVO TERMO DE
REFERÊNCIA CONTIDO NESTE PROCEDIMENTO ELETRÔNICO, NO EVENTO SEI 1233324 E À PROPOSTA DA
EMPRESA (DOC. 1250671). SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, AO PREVISTO
NA LEI N.º 14.133/2021 E AS CONSIGNADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DEPENDENCIAS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS - VIDE TERMO DE REFERÊNICA E PROCESSO.

07001106000022023 - UASG Minuta: 070011

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

139 DISPENSA DE LICITACAO

75 - II -

Alínea

LEI 14.133 / 2021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Favorecido

Endereço

OROSIMBO MAIA 430 SALA  1516 VILA ITAPURA

CEP

13023-030

Município

CAMPINAS SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2023 11:41:37
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2023 11:41
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.480,00

Total da Lista

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

001 1.480,00Item compra: 00001 - Editoração

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/03/2023 Inclusão 1,00000 1.480,0000 1.480,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

07/03/2023 11:41:37

Gestor Financeiro

HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

***.920.664-**

06/03/2023 19:10:22

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2023 11:41:37
Operação
Alteração
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E-mail - 1256251

Data de Envio: 
  07/03/2023 12:01:13

De: 
  TRE-AL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <sad@tre-al.jus.br>

Para:
    alexandre@gibborbrasil.com.br

Assunto: 
  Remessa - Nota de Empenho - Dispensa Eletrônica 02-2023

Mensagem: 
  Ao Senhor Alexandre Bandetini
Representante da empresa Gibbor Publicidade e Publicações de Editais

Segue anexa a Nota de Empenho 207/2023 (doc. 1256239), que retrata a contratação decorrente da
Dispensa Eletrônica nº 2/2023, com vista à editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do TRE-AL.

Os termos e condições da contratação constam do Termo de Referência e do Aviso da Dispensa
Eletrônica, destacando desde já, a necessidade de reprogramamos os prazos de execução com vista à
apresentação e publicação tempestiva do documento, na forma exigida pelo Tribunal de Contas da União.

Para maiores informações, informo nossos contatos: 
José Ricardo Araújo e Silva - josericardo@tre-al.jus.br; sad@tre-al.jus.br
Telefone (e Whats App): 82 99335-0879

Atenciosamente.

José Ricardo Araújo e Silva
Secretário de Administração
TRE-AL

Anexos:
    Nota_1256239_NE_070011_2023NE000207_v002_18876112000176_20230307114145.pdf
    Termo_de_Referencia_1233324.html
    Anexo_1234750.html
    Relatorio_1252672_relatorio_dispensa_70011_22023.pdf
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