
 

Neg.: 07-2022 

À,  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
  
REFERENTE:    

Pregão Eletrônico N.º: 07-2022 
Processo: 16487/2022 (DGP) 
Modalidade: MENOR PREÇO 
Data da negociação: 31/05/2022 às 13:30 hrs 
Negociação: 26283 
 

Empresa: SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. 
CNPJ: 09.461.647/0001-95 
Inscrição Estadual: 10.427.182-5     Inscrição Municipal:  247.8234 
Endereço: Av.136 Nº 797 Ed. New York, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74.093-250 
Fone: (62) 3412-0220                  E-mail: licitacoes@soluti.com.br 
Banco: 001-Banco do Brasil S/A.    Agência nº 3.311-1    Conta Corrente nº 22.500-2 
Banco: Caixa Econômica Federal    Agência nº 4520   OP: 003     Conta Corrente: 
410-6 
Banco: Bradesco                              Agência n°: 3351-0    Conta Corrente n°: 8651-7 
Contato: RAQUEL SOUSA SILVA 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
DO OBJETO: LOTE 01: 01.  Certificado digital, para pessoa física (e-CPF), tipo A3 - Cert-JUS Institucional, com prazo 
de validade de 03 (três) anos, no padrão ICP-Brasil; 
 
02. Serviço de visita técnica para validação, emissão e/ou gravação de certificado digital, padrão ICP-Brasil, Cert-JUS, 
Institucional, A3, para Pessoa Física; 
 
LOTE 03: Certificado digital, para pessoa física (e-CPF), tipo A3 - Cert-JUS Institucional, com prazo de validade de 03 
(três) anos, no padrão ICP-Brasil; 
 
LOTE 05:   Certificado digital, para pessoa física (e-CPF), tipo A3 - Cert-JUS Institucional, com prazo de validade de 03 
(três) anos, no padrão ICP-Brasil; 

LOTE 01 

ITEM Especificação 
Quant. 
Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total UNIDADE 

01 

Certificado digital, para pessoa física (e-CPF), 
tipo A3 - Cert-JUS Institucional, com prazo de 

validade de 03 (três) anos, no padrão ICP-
Brasil; 

 
MARCA CERTIFICADO: ICP-Brasil/ AC 

Soluti; 
MODELO DO CERTIFICADO:  e-CPF/ 

CERTJUS A3 – 03 anos; 
 

2.200 R$ 38,07  R$ 83.754,00 UNIDADE 



 

 
A   SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES, declara 

inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do 
Pregão Eletrônico n° 07-2022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª 
REGIÃO, tem plena ciência do conteúdo e aceita todas as exigências do Edital e seus 
anexos, O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de 
preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive impostos, 
taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de 
reposição, materiais utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias 
que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto desta licitação, propondo 
sua execução pelo valor  R$ 118.050,50 (Cento e dezoito mil e cinquenta reais e 
cinquenta centavos)  observados os valores unitários cotados na planilha acima. 

1. CONDIÇÕES COMERCIAS:  
 

 A proponente declara conhecer os termos do edital que rege o Pregão Eletrônico 
nº 07-2022, bem como o objeto que o integra; 

02 

Serviço de visita técnica para validação, 
emissão e/ou gravação de certificado digital, 

padrão ICP-Brasil, Cert- 
JUS, Institucional, A3, para Pessoa Física; 

 

150 R$ 34,85 R$ 5.227,50 UNIDADE 

Valor total lote 01: Oitenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta 
centavos 

R$ 88.981,50 

LOTE 03 

03. 

Certificado digital, para pessoa física (e-CPF), 
tipo A3 - Cert-JUS Institucional, com prazo de 

validade de 03 (três) anos, no padrão ICP-
Brasil; 

 
MARCA CERTIFICADO: ICP-Brasil/ AC 

Soluti; 
MODELO DO CERTIFICADO:  e-CPF/ 

CERTJUS A3 – 03 anos; 
 

500 R$ 37,49 R$ 18.745,00 UNIDADE 

Valor total lote 03: Dezoito mil setecentos e quarenta e cinco reais R$ 18.745,00 
LOTE 05 

05 

Certificado digital, para pessoa física (e-CPF), 
tipo A3 - Cert-JUS Institucional, com prazo de 

validade de 03 (três) anos, no padrão ICP-
Brasil; 

 
MARCA CERTIFICADO: ICP-Brasil/ AC 

Soluti; 
MODELO DO CERTIFICADO:  e-CPF/ 

CERTJUS A3 – 03 anos; 
 

400 R$ 25,81 R$ 10.324,00 UNIDADE 

Valor total lote 05: Dez mil trezentos e vinte e quatro reais R$ 10.324,00 

VALOR TOTAL DO GRUPO: Cento e dezoito mil e cinquenta reais e cinquenta 
centavos 

R$ 118.050,50 



 

 
 Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à 

especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo 
com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 
 Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de 

administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de 
obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e 
excluídos da composição dos preços ofertados. 

 
 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

 
2. VALIDADE DA PROPOSTA:  

 
 A validade da proposta: A validade da proposta será de 120 (cento e 

vinte) dias, contados a partir da data prevista para sua abertura, nos 
termos do art. 6º da Lei n.º 10.520/2002; 
 

3. DA ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
 

 Prazo de entrega: Constituem obrigações específicas da contratada no 
que tange à emissão dos certificados digitais do tipo A3 para pessoa 
física: 
A. Em caso de visita técnica, comparecer às dependências do 

Contratante em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do serviço; 
B. As emissões/renovações remotas (por videoconferência) e 

presenciais devem ser realizadas em dia e horário previamente 
agendados pelo magistrado(a)/servidor(a) por telefone, e-mail ou 
sistema próprio da contratada, devendo ocorrer em até 3 (três) dias 
úteis da solicitação ou conforme acordado entre 
magistrado(a)/servidor(a) e a empresa; 
 

 
  Local da entrega: REMOTO: No caso de a prestação dos serviços de 

validação, emissão e/ou gravação dos certificados digitais para pessoas 
físicas ocorrer de maneira remota, (on-line ou por videoconferência), é 
necessário que o(a) magistrado(a)/servidor(a) possua computador ou 
notebook com entrada USB, acesso à rede de energia (se for o caso) e 
ponto de conexão com a internet; 
 
VISITA: Para a prestação dos serviços de validação, emissão e/ou 
gravação dos certificados digitais para pessoas físicas nas unidades do 
TRT3 serão disponibilizados os recursos necessários, contemplando 
infraestrutura física, tal como: sala para atendimento e pontos de energia 
(excluídos os equipamentos de informática, acessórios e internet); 
 
POSTO DE ATENDIMENTO: Para prestação dos serviços nas 
dependências da contratada, a infraestrutura é de responsabilidade desta; 
 



 

A validação, emissão e/ou gravação do certificado digital ocorrerá, 
preferencialmente, de forma remota (on-line ou por videoconferência, 
nos termos da Instrução Normativa n. 5, de 22 de fevereiro de 2021 do 
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) - ou a que vier a 
substituí-la - e legislação correlata). No entanto, a contratada deverá 
possuir posto de atendimento em Belo Horizonte e, pelo menos, uma 
cidade de cada uma das 12 sub-regiões listadas no Anexo B deste 
Termo de Referência, para emissão/renovação de certificados para 
magistrados/servidores que não quiserem ou não puderem emitir seus 
certificados de forma remota. No caso de a contratada disponibilizar 
infraestrutura em outras localidades, por sua exclusiva liberalidade, 
estas poderão ser utilizadas pelos(as) magistrados(as)/servidores(as) do 
TRT3 e também pelos(as) magistrados(as)/servidores(as) dos Órgãos 
Participantes; 
 

4. DA GARANTIA / SUPORTE:  
 
 Garantia: Certificado digital de pessoa física A3: Prover garantia de 

correção e atualização motivadas por falhas técnicas e mudanças 
originadas de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período mínimo de 
3 (três) anos para o certificado de pessoa física do tipo A3, contados a 
partir da data de emissão do certificado; 
 

 SUPORTE TÉCNICO: Certificado digital de pessoa física A3: Caso a 
correção ou atualização exija novo certificado, a empresa contratada 
deverá efetuar a nova emissão, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados 
da data de notificação, sem ônus adicional para a Contratante; 
 

5. PAGAMENTO:  
 

 O pagamento, por meio de ordem bancária, será efetuado em até 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento definitivo, para 
pagamentos cujos valores não ultrapassem a cifra de R$ 17.600,00 
(dezessete mil e seiscentos reais) e até 10 (dez) dias úteis para 
pagamentos superiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 
reais); 

 
6. DECLARAÇÕES EDITALÍCIAS: 

 
 Declaro que tenho ciência e concordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

7.  DAS DECLARAÇÕES:  
 
 O preço proposto abrange todos os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), mão-de-obra, 
prestação do serviço, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e 
ferramental, transporte de material e de pessoal, translado, seguro do 
pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, 
cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e 



 

previdenciária impõem ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou 
necessária, não especificada no edital; 

 
 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório 

que rege a presente licitação. 
 
 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, 

com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as 
condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos 
submetemos incondicional e integralmente;  

 
 Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 
 Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor 

público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista; 

 
 Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena 

de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em 
qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no 
Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93; 

 
 Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente 

proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital 
e seus Anexos. 

 
Observações:   
Dados da Autoridade competente que assinará o Contrato: 

Nome:  RAQUEL SOUSA SILVA 

Cargo: Procuradora 

Documento de Identidade:  nº 8156333 - 1ª Via Órgão Expedidor:   UF: SSP-
GO 
CPF nº   054.731.511-24 

Residente e domiciliado em: Goiânia-GO 

 
 

Goiânia, 31 de Maio de 2022. 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

RAQUEL SOUSA SILVA 
Procuradora 



 

 
À,  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
  
REFERENTE:    

Pregão Eletrônico N.º: 07-2022 
Processo: 16487/2022 (DGP) 

            Modalidade: MENOR PREÇO 
Data da negociação: 31/05/2022 às 13:30 hrs 
 

 
RAZÃO SOCIAL: SOLUTI – Soluções em negócios 
inteligentes S/A 
 

CNPJ: 09.461.647/0001-95 

NOME FANTASIA: SOLUTI 
ENDEREÇO: AV. 136 Nº 797 QD.F44 LT 36E SALA 1901 Ed. New York 
BAIRRO: Setor Sul CIDADE: Goiânia-GO 
UF: GO CEP: 74.093-250 
TELEFONE: (62) 3412-0220 E-MAIL: licitacoes@soluti.com.br 

 Banco: Banco do Brasil S/A.                 Agência nº 3.311-1               Conta Corrente nº 22.500-2 
 
Banco: Caixa Econômica Federal         Agência nº 4520 OP: 003     Conta Corrente: 410-6 
 
Banco: Bradesco                                   Agência n°: 3351-0                Conta Corrente n°: 8651-7 

 
Por ser verdade, assinamos a presente para que produza efeitos de direito. 

 
Goiânia, 31 de Maio de 2022. 

 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 
 

RAQUEL SOUSA SILVA 
Procuradora 

 
 
  
 
 
  
  
  
 
 


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.


		2022-06-02T18:51:06+0000
	Lat: -16.6969635 Lng: -49.2553463 DocID: DGE4TMNRSGM-GQ4DQNRRGI-3GZUM6PY6CQSY
	.




