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Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br>

Manifestação Técnica P.E 01/2022  
8 mensagens

Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br> 17 de março de 2022 15:53
Para: ascom@tre-df.jus.br, Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, aslic@tre-df.jus.br

Senhor(a) Chefe,
 
encaminho Proposta de Preços e Atestados técnicos da empresa BRASILTUR EVENTOS E TURISMO
LTDA,  que ofertou o SEGUNDO menor preço no Pregão Eletrônico nº 01/2022, para análise e
manifestação dessa unidade com a maior brevidade possível.
 
Os documentos também podem ser acessados pelo link: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?
url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=2  
> Preencher as colunas: Cód. UASG (70025) e número do Pregão (012022).
> Selecionar as opções: “Realizar Julgamento” e “Consultar”
 
Atenciosamente,
 
Kamila Alves
Assessoria de Licitações - ASLIC

 ATESTADOS TÉCNICOS zip.zip

Proposta ajustada.pdf 
1830K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 17 de março de 2022 15:54
Para: kamila.chianca@tre-df.jus.br

Message not delivered

There was a problem delivering your message to ascom@tre-
df.jus.br. See the technical details below.

LEARN MORE

The response was: 

Your email to group ascom@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. The owner of
the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. More
information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383.

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=2
https://drive.google.com/file/d/12L1SJ40IcjPZC_0fCqex1KlvD6d-YN5E/view?usp=drive_web
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b292dcc8b4&view=att&th=17f993ab9c0a70fa&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l0vco15v0&safe=1&zw
https://support.google.com/a/answer/168383
mailto:ascom@tre-df.jus.br
https://support.google.com/a/answer/168383
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Final-Recipient: rfc822; ascom@tre-df.jus.br 
Action: failed 
Status: 5.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; Your email to group ascom@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. 
 The owner of the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. 
 More information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383. 
Last-Attempt-Date: Thu, 17 Mar 2022 11:54:12 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br> 
To: ascom@tre-df.jus.br, Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, aslic@tre-df.jus.br 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 17 Mar 2022 15:53:56 -0300 
Subject: Manifestação Técnica P.E 01/2022 
----- Message truncated ----- 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 17 de março de 2022 15:54
Para: kamila.chianca@tre-df.jus.br

Message not delivered

There was a problem delivering your message to aslic@tre-
df.jus.br. See the technical details below.

LEARN MORE

The response was: 

Your email to group aslic@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. The owner of
the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. More
information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383.

Final-Recipient: rfc822; aslic@tre-df.jus.br 
Action: failed 
Status: 5.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; Your email to group aslic@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. 
 The owner of the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. 
 More information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383. 
Last-Attempt-Date: Thu, 17 Mar 2022 11:54:11 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br> 
To: ascom@tre-df.jus.br, Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, aslic@tre-df.jus.br 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 17 Mar 2022 15:53:56 -0300 
Subject: Manifestação Técnica P.E 01/2022 
----- Message truncated ----- 
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https://support.google.com/a/answer/168383.Last-Attempt-Date
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Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br> 17 de março de 2022 16:11
Para: ascom@tre-df.jus.br, Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, aslic@tre-df.jus.br

Em complemento ao E-mail anterior, encaminho Atestado Técnico do GRUPO INTERATIVA para a empresa 
BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atestado GRUPO INTERATIVA (EVENTOS GERAL).pdf 
736K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 17 de março de 2022 16:11
Para: kamila.chianca@tre-df.jus.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Final-Recipient: rfc822; aslic@tre-df.jus.br 
Action: failed 
Status: 5.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; Your email to group aslic@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. 
 The owner of the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. 
 More information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383. 
Last-Attempt-Date: Thu, 17 Mar 2022 12:11:15 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br> 
To: ascom@tre-df.jus.br, Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, aslic@tre-df.jus.br 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 17 Mar 2022 16:11:00 -0300 
Subject: Re: Manifestação Técnica P.E 01/2022 
----- Message truncated ----- 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 17 de março de 2022 16:11
Para: kamila.chianca@tre-df.jus.br

Message not delivered

There was a problem delivering your message to ascom@tre-
df.jus.br. See the technical details below.

LEARN MORE

The response was: 

Your email to group ascom@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. The owner of
the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. More
information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383.

Final-Recipient: rfc822; ascom@tre-df.jus.br 
Action: failed 
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mailto:aslic@tre-df.jus.br
https://support.google.com/a/answer/168383.Last-Attempt-Date
https://support.google.com/a/answer/168383
mailto:ascom@tre-df.jus.br
https://support.google.com/a/answer/168383
mailto:ascom@tre-df.jus.br


18/03/2022 18:09 E-mail de Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - Manifestação Técnica P.E 01/2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b292dcc8b4&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4413885181918090577&simpl=msg-a%3Ar-441… 4/7

Status: 5.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; Your email to group ascom@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. 
 The owner of the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. 
 More information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383. 
Last-Attempt-Date: Thu, 17 Mar 2022 12:11:15 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br> 
To: ascom@tre-df.jus.br, Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, aslic@tre-df.jus.br 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 17 Mar 2022 16:11:00 -0300 
Subject: Re: Manifestação Técnica P.E 01/2022 
----- Message truncated ----- 

Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br> 18 de março de 2022 15:26
Para: Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br>

Senhora Assessora da ASLIC,

Em resposta à solicitação de análise e manifestação desta unidade técnica acerca da Proposta apresentada
por Michelle Lemos Trindade de Sousa, representante da empresa Brasitur Eventos e Turismo LTDA,
encaminho abaixo as considerações desta unidade.

Após análise dos documentos apresentados, constatou-se que, embora a licitante interessada tenha
enviado uma proposta de preço que não segue o modelo constante do item 35 do Edital, em consonância
com a recomendação do princípio do formalismo moderado, entendemos que a proposta pode ser
recebida, uma vez que a licitante interessada expressa: “Declaramos que temos amplo conhecimento e
aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.”

No entanto, o mesmo Edital prevê a apresentação de atestados de capacidade técnica que estejam em
conformidade com as exigências previstas. De acordo com as especificações, para fins de comprovação
da qualificação técnica, deveria ser apresentado, entre outros:

i.1) 1 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante
executou ou está executando, de forma satisfatória, os serviços descritos
nos três itens, no quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) das
horas anuais a serem contratadas para cada um dos itens, pelo período
mínimo de 12 (doze) meses.

A licitante interessada apresentou vinte e nove atestados de capacidade técnica, porém apenas um deles
traz, de forma expressa, itens relacionados ao objeto deste Pregão: o atribuído à Prefeitura de Guarulhos,
referente à “prestação de serviços técnicos para realização do 1° Fórum Municipal de Direitos
Humanos”, evento realizado em 11 de dezembro de 2018 (...)” Na especificação dos itens fornecidos,
constam, entre outros:

Intérprete de libras – Equipe específica para auxiliar técnicos da SAD
durante toda a programação do fórum nas palestras, salas temáticas e
plenária final, no sentido de oferecer aos deficientes auditivos informações
completas sobre o andamento das atividades desenvolvidas ao longo da
programação do evento.

Audiodescrição – Equipe específica com equipamentos de áudio individuais
para auxiliar os técnicos da SAD durante a programação do fórum nas
palestras, salas temáticas e plenária final, no sentido de oferecer aos
deficientes visuais informações completas sobre o andamento das
atividades desenvolvidas ao longo da programação do evento.”

mailto:ascom@tre-df.jus.br
https://support.google.com/a/answer/168383.Last-Attempt-Date
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O referido atestado não especifica com exatidão a quantidade de horas de prestação de serviço, e o
documento não evidencia que a prestação do serviço abranja o objeto específico deste Pregão na
totalidade:

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).

De acordo com o Pregão, os atestados devem comprovar a realização da prestação dos serviços exigida
“no quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) das horas anuais a serem contratadas para cada
um dos itens, pelo período mínimo de 12 (doze) meses”, ainda que o período de 12 (doze) meses exigido
pudesse ser comprovado mediante a apresentação de mais de um atestado de capacidade técnica (admite-
se somatório), desde que os períodos sejam sucessivos, não havendo obrigatoriedade de que os períodos
sejam ininterruptos, a documentação apresentada não traz o quantitativo de horas de prestação de serviço
e parece não compreender os três itens previstos em edital (tradução/interpretação, confecção de legenda
e audiodescrição).

Neste caso, indago à ASLIC se seria o caso de inabilitar tecnicamente a licitante pelos erros formais
apresentados ou, em seguimento à recomendação do princípio do formalismo moderado, é necessário
solicitar à licitante interessada que promova diligências a fim de sanar a questão referente aos atestados
de qualificação técnica, destacando que o Edital reforça a importância da observância do Acórdão do
TCU nº 754/2015:

(...) é expressa a determinação para que a Administração Pública instaure
processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem,
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto
na licitação quanto no contrato. Nesse contexto, é alertado às licitante a
análise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance
firme e possível de cumprimento, além de observar os documentos exigidos
para a proposta, habilitação e impedimentos de participação. A prática
injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar
documentação exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato,
abandonar o certame, solicitar desclassificação da proposta, dentre outros,
sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação,
sujeitará o licitante a penalidades as quais serão apuradas em regular
processo administrativo.

Desse modo, cabe destacar que as diligências devem seguir as regras previstas no edital, das quais
destacamos:

Nos termos do Acórdão nº 1211/2021 – TCU – Plenário, durante as fases
de julgamento das propostas e/ou habilitação, o pregoeiro deverá sanear
eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso
XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019. Desta forma,
segundo o Tribunal de Contas da União, a vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova
Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente,
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua
proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação
e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e
avaliado pelo pregoeiro.
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Além dessas considerações, frisamos à licitante que esta Unidade técnica segue o princípio constitucional
da eficiência no planejamento, execução e fiscalização das despesas públicas, e que o envio dos atestados
técnicos também deve seguir este princípio, se restringindo às regras do Edital, sob pena de comunicação
à autoridade competente.

Atenciosamente,

Karen Fontenele

Assessoria de Comunicação (ASCOM)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br> 18 de março de 2022 18:04
Rascunho

Forwarded Conversation 
Subject: Manifestação Técnica P.E 01/2022  
------------------------ 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
---------- 
De: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 
Date: qui., 17 de mar. de 2022 às 15:54 
To: <kamila.chianca@tre-df.jus.br> 

Message not delivered

There was a problem delivering your message to ascom@tre-
df.jus.br. See the technical details below.

LEARN MORE

The response was: 

Your email to group ascom@tre-df.jus.br was rejected due to spam classification. The owner of
the group can choose to enable message moderation instead of bouncing these emails. More
information can be found here: https://support.google.com/a/answer/168383.

---------- Forwarded message ---------- 
From: Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br> 
To: ascom@tre-df.jus.br, Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, aslic@tre-df.jus.br 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 17 Mar 2022 15:53:56 -0300 
Subject: Manifestação Técnica P.E 01/2022 
----- Message truncated ----- 
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---------- 
De: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 
Date: qui., 17 de mar. de 2022 às 15:54 
To: <kamila.chianca@tre-df.jus.br> 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta ajustada.pdf 
1830K
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