
 

 

 
 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

 
Goiânia-GO, 15 de março de 2022. 

 
REF:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

PROCESSO SEI Nº: 0003139-71.2021.6.07.8100 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS (LIBRAS), CONFECÇÃO DE LEGENDA PARA SURDOS E ENSURDECIDOS 
(LSE) E AUDIODESCRIÇÃO (AD), EM EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS 
PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL (TREDF), NAS 
MODALIDADES AO VIVO PRESENCIAL (EXECUTADO NO LOCAL DO EVENTO), 
AO VIVO NÃO PRESENCIAL (REPRODUZIDO SIMULTANEAMENTE) OU 
GRAVADO PREVIAMENTE. 

 

 
ITEM 1 
Objeto: Prestação de serviço de interpretação com no mínimo dois profissionais, 

em revezamento a cada 20 minutos, disponíveis em horário de 
funcionamento do Tribunal e em horas eventuais com qualificação técnica 
especializada para interpretação/tradução de Libras para a Língua 
Portuguesa e vice-versa em qualquer modalidade em que estas se 
apresentarem, seja falada (oral/auditiva), seja sinalizada (visual/espacial), 
seja escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, 
gravada em eventos, reuniões, seminários, conferências, workshops, 
cursos, palestras, discursos, apresentações, atendimentos, visitação 
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pública e outras atividades, eventos e projetos institucionais promovidos 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF. 

 
Quant. Estimada por ano: 100 (cem) horas 
 
Custo unitário (R$/hora): 236,99 
 
Custo Total (R$): 23.699,00  
 
 
ITEM 2 
Objeto:  Prestação de serviço de confecção de legendas para surdos e ensurdecidos, 

utilizando-se os recursos técnicos necessários, para manifestações públicas 
da Justiça Eleitoral do DF, tais como sessões de julgamento, eventos e 
reuniões com a participação de público externo, pronunciamentos oficiais, 
propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet: site do 
TREDF, canal no YouTube e redes sociais, de forma presencial, virtual 
síncrona ou gravada. 

Quant. Estimada por ano:  50 (cinquenta) horas 
 
Custo unitário (R$/hora): 323,58 
 
Custo Total (R$): 16.179,00 
 
 
ITEM 3 
 
Objeto:  Prestação de serviço de audiodescrição, para manifestações públicas da 

Justiça Eleitoral do DF, tais como sessões de julgamento, eventos e 
reuniões com a participação de público externo, pronunciamentos oficiais, 
propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet: site do 
TREDF, canal no YouTube e redes sociais, de forma presencial, virtual ao 
vivo ou gravada. 

 
Quant. Estimada por ano: 50 (cinquenta) horas 
 
Custo unitário (R$/hora): 321,98 
 
Custo Total (R$): 16.099,00 
 
Valor global (R$): 55.977,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete 
reais) 
 
Validade desta proposta: 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua emissão. 
 



 

 

Declaro, ainda, que li e estou de acordo com todas as normas e condições do Edital do 
Pregão Eletrônico Nº 01/2022 e seus anexos. Declaro que no preço proposto estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, 
inclusive as despesas com transportes, materiais, mão de obra especializada ou não, 
segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, 
trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a 
terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa 
dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, nem qualquer outro 
pagamento adicional.   
  
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Cordialmente, 
 

Renata Tavares Estrela 


