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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  CRIAÇÃO,  PRODUÇÃO,  EDIÇÃO  E  ARTE-
FINALIZAÇÃO  DA PROGRAMAÇÃO  VISUAL DOS  EVENTOS,  CAMPANHAS
INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTE TRT DA 21ª REGIÃO, COM CESSÃO
DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE 02 (DOIS) DESIGNERS GRÁFICOS.

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de se ter profissional qualificado
com capacidade técnica para criação, produção, edição e arte-finalização de programação
visual, com vistas ao estabelecimento do processo de comunicação interna e externa, no que
diz  respeito  à  divulgação  das  ações  e  atividades  deste  Regional,  na  medida  em  que,
utilizando-se de meios e técnicas intrinsecamente ligadas à percepção visual, se poderá dar
estrutura e forma à comunicação visual, tornando-a mais dinâmica, agradável e eficiente.

Necessidade  de  elaboração  e  produção  contínuas  de  campanhas  institucionais
internas  e externas  de divulgação de eventos,  solenidades,  atividades,  sejam no formato
eletrônico, vídeo ou gráfico, bem como, também, a produção da programação visual para
arquivo e registro documental.

Atualmente,  o  TRT-RN não  dispõe  em seu  quadro  funcional  de  profissionais  de
designer gráfico com qualificação técnica suficiente para suprir a demanda de serviços da
área de Comunicação deste Regional.

Necessidade de 02 (dois) profissionais de designer gráfico para atender a demanda de
suporte visual na comunicação do TRT-RN, no alcance da presteza, qualidade e eficácia no
serviço.

Uma das atribuições da DCS implica diretamente no trabalho desempenhado pelo
designer gráfico.  Diariamente,  é  necessária a edição de fotos de arquivos do setor e do
banco de imagens (ajustes no tamanho, formato,  cor,  legenda,  fonte),  sendo um serviço
imprescindível para publicação e divulgação de notícias relacionadas ao TRT21, julgados,
campanhas, informativos e outros serviços de caráter institucional.

Além da veiculação de notícias, a DCS atua também no atendimento de chamados
técnicos (Citsmart) para criação de artes, oriundos dos diversos setores do Tribunal (Escola
Judicial,  Coordenadoria  de  Gestão  de  Pessoas,  Memorial,  Divisão  de  Governança
Institucional, Coordenadoria de Planejamento Estratégico, dentre outros).
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Alguns  chamados  são  recorrentes,  a  exemplo  das  solicitações  da  EJud21,  para  a
confecção  de  artes  para  divulgação  dos  cursos  ofertados  (banners,  cartazes).  A Escola
Judicial, por si só, demandaria a contratação de um profissional específico para a sua área de
atuação. Com vistas a minimizar os custos de ter dois setores contratando o mesmo serviço
ao mesmo tempo e otimizar o processo de contratação (não congestionar os setores por onde
tramita  o  processo),  houvemos  por  bem  concentrar  esforços  na  DCS  para  realizar  a
contratação desses dois postos de trabalho de forma unificada.

Em defesa à contratação desses dois postos de trabalho, fizemos juntada (doc. 17,
pág.  05)  das  considerações  expendidas  pela  Coordenadora  Administrativa  da  Escola
Judicial,  Rita de Cássia Araújo Alves Mendonça,  que corrobora com a solicitação desta
DCS.

Por oportuno, é preciso esclarecer que alguns chamados técnicos dirigidos à DCS
demandam trabalho extraordinário, em razão do volume de material a ser produzido em
relação ao exíguo prazo de entrega. Um exemplo disso é o Relatório de Gestão, produzido
anualmente,  no  qual  todos  os  setores  do tribunal  prestam conta  de  suas  ações.  Após  o
recebimento dos relatórios individualizados, a DGI compila os arquivos e repassa à DCS
para confecção do relatório unificado. Esse trabalho requer extrema atenção do profissional,
a ponto de exigir dedicação exclusiva durante o processo. Entretanto, o trabalho rotineiro do
tribunal não para e as demandas relacionadas aos serviços prestados pelo designer gráfico
continuam a chegar à DCS. Essas solicitações não podem ser ignoradas, ao mesmo passo
em que o volume de trabalho do relatório anual  não pode sofrer  atraso na produção.  A
existência de um só posto de trabalho sobrecarrega o funcionário,  que se vê obrigado a
estender sua jornada de trabalho, extrapolando as horas diárias.

Foram acostados ao presente processo a pesquisa de preços com três órgãos públicos
(Tribunal Regional  do Trabalho do Amazonas,  Tribunal Regional  Eleitoral  de  Sergipe e
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte). Nas três situações, nota-se que o tipo
de contratação escolhido é o dedicação exclusiva de mão de obra, tamanha a importância e
necessidade de se ter um profissional da área à disposição para responder de forma rápida às
demandas que são em grande volume e recorrentes.

Quando outros setores do Tribunal solicitam o serviço do designer gráfico, por meio
dos chamados Citsmart, a DCS repassa as solicitações ao profissional com detalhamento na
confecção  e  revisão  das  artes.  Essa  comunicação  é  mais  eficaz  quando  um  mesmo
profissional  está em contato direto com a DCS. Com um tempo,  o profissional  passa a
conhecer a rotina de trabalho, as preferências de estilo na elaboração das artes de cada setor,
tornando o trabalho mais célere.

O atual contrato (TRT/CAD n° 020/2017) é de dedicação exclusiva. Manter esse tipo
de contratação não alteraria o método de trabalho da DCS junto aos outros setores. Uma
nova situação de trabalho poderia afetar a qualidade do serviço prestado e na resposta aos
chamados técnicos.
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Quanto à fundamentação acerca do quantitativo de profissionais de designer gráfico,
o gráfico e a tabela abaixo (Citsmart) demonstram as tarefas executadas pela Divisão de
Comunicação Social, por solicitação dos outros setores do tribunal.

Além  das  demandas  originárias  da  própria  DCS,  o  setor  recebe  diariamente
chamados para produção de logomarca/arte de todos os setores do tribunal.

Vale  ressaltar  que,  neste  ano,  o  TRT-RN  completa  30  anos  de  existência,  com
previsão  no  incremento  de  eventos  institucionais  e  consequentemente  o  aumento  da
demanda para confecção de artes.

Os  serviços  elencados  no  contrato  TRT/DLC n°  012/2020  (serviços  de  captação,
produção e  edição de audiovisual  -  programas jornalísticos de TV,  VT's  institucionais  e
documentários)  possui  uma quantidade já  determinada,  assim como o  tipo de  produção
(programa jornalístico, documentários, vídeos institucionais) e a periodicidade (semanal),
com limite de acréscimos ou supressões até 25%.
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A contratação de dois novos postos de trabalho de designer gráfico contribuiria para a
agilidade  do  serviço  e  entrega  dos  chamados  técnicos,  melhorando  ainda  mais  a  sua
qualidade. Muitas artes solicitadas ao setor têm caráter de urgência. Quando um chamado
técnico para criação de arte é enviado para o designer, ele dá início à elaboração da arte
gráfica, que passa pela escolha de cores, tipografia e elementos referentes ao tema, o que
demanda tempo para a sua criação e produção. Depois de confeccionada, a arte é enviada
para  revisão.  Após a avaliação pelo setor demandante,  são realizados ajustes e  algumas
alterações. Enquanto isso, outras demandas chegam ao setor e precisam aguardar um tempo
maior para serem entregues, tendo em vista a continuidade do trabalho e atenção aquelas
que já seguem em andamento. A contratação de um novo profissional contribuiria, assim, na
redução do tempo de entrega das artes.

Ante o exposto, peço o deferimento da contratação por dedicação exclusiva de mão
de obra de dois postos de trabalho de designer gráfico para o TRT 21.

2. DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES

A  terceirização  é  um  processo  de  gestão  largamente  utilizado  nas  modernas
administrações,  relativo  à  transferência  a  terceiros  de  atividades  que,  ao  menos  em
princípio, não deveriam ser executadas pelo pessoal da própria empresa, órgão ou entidade.
Todavia, a necessidade de tais serviços, além de permanecerem presentes no cotidiano do
Órgão, tem sofrido proporcional processo de ampliação de demanda. Inegável também a
tendência de, diante da necessidade de melhor aproveitamento dos servidores disponíveis,
direcionamento das atividades dos ocupantes de cargos de nível médio para áreas relevantes
de atuação da atividade-fim. Diante desse quadro, surge a opção pela transferência para a
iniciativa privada da realização de serviços, por intermédio da terceirização, de que trata o
Decreto n°. 9.507, de 21 de setembro de 2018, em consonância com a jurisprudência do
Tribunal  de  Contas  da  União  e  da  Justiça  Trabalhista.  Aparte-se,  por  crucial,  que  a
terceirização no âmbito  da Administração Pública  deve ser  aplicada com toda a cautela
ínsita  ao  tema,  sob  pena  de  caracterizar  burla  ao  princípio  constitucional  do  concurso
público para provimento de cargos ou empregos públicos, albergado no Art. 37, da CF/88.
Importa  observar,  sobretudo,  que  a  terceirização  apenas  se  aplica  aos  serviços
eminentemente acessórios ou de apoio e não ligados diretamente às atividades-fim.

3. DA ECONOMICIDADE

No que tange à economicidade trazida pelo processo de terceirização, especialmente
quanto  aos  serviços  e  atividades  de  apoio  às  atividades-fim,  nos  termos  da  Lei  nº
13.317/2016 (Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário),  e  considerando o salário
médio pago aos profissionais das atividades auxiliares e de apoio, facilmente pode-se inferir
vantagem ao erário. Com efeito, considerando todas as vantagens oferecidas aos servidores
públicos federais, pode-se garantir que há uma economia considerável nos gastos em relação
a  cada  profissional  terceirizado.  Contudo,  a  economicidade  não  advém  unicamente  da
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própria redução direta de gastos, mas também dos ganhos na eficiência administrativa com a
contratação de empresa especializada na atividade em discussão. 

4. DA REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

 A contratação encontra-se em consonância  com o Plano Estratégico do TRT-RN
(2021-2026),  que  preconiza,  entre  outras  necessidades  de  atuação  institucional,  o
aperfeiçoamento dos processos de comunicação com o público interno e externo e, também,
alinhada com o Plano de Comunicação Institucional no que toca ao desenvolvimento de
campanhas  e  aprimoramento  da  divulgação  das  ações  da  atividade-fim  e  dos  eventos
institucionais.  

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os  serviços  prestados  pelos  02  (dois)  profissionais  disponibilizados  pela
CONTRATADA serão realizados exclusivamente em atividades de interesse do TRT da 21ª
Região.

Os profissionais de designer gráfico deverão atuar nas seguintes atividades:

a)  criação,  produção,  edição  e  arte-finalização  da  programação  visual  dos  eventos,
campanhas  institucionais  e  atividades  deste  Tribunal  e  na  diagramação  de  revistas,
impressos,  tais  como  jornais,  livros,  panfletos,  banners,  folders,  outdoors,  e  quaisquer
produtos que necessitem de elaboração de arte visual que forem produzidos pela Divisão de
Comunicação Social do CONTRATANTE;

b)  no  projeto  gráfico,  trabalhar  com  os  instrumentos  visuais,  imagens  fotográficas  e
desenhos, tipografia e objetos de estruturação espacial (cor, linha e planos);

c) na produção gráfica, trabalhar com material a ser impresso, escolha de formato, do papel
adequado, das dobraduras e encadernações;

d) criar as peças publicitárias para eventos e campanhas;

e) operar processos de tratamento de imagem.

A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional com:

a) experiência técnica mínima de 02 (dois) anos em atividade profissional;

b)  estar  apto  a  desenvolver  as  atividades  propostas  no  preâmbulo  do  presente  Estudo
Técnico  Preliminar,  utilizando  as  ferramentas  que  compõem  a  Adobe  Creative  Cloud
(Adobe Acrobat PRO DC, Adobe After Effects CC, Adobe Animate CC, Adobe Audition CC,
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Adobe  Bridge  CC,  Adobe  Character  Animator  CC,  AdobeDimension  CC,  Adobe
Dreamweaver CC, Adobe Fuse CC, Adobe Illustrator,Adobe InCopy CC, Adobe InDesign
CC, Adobe Lightroom CC,  AdobeLightroom Classic,  Adobe Media Encoder  CC,  Adobe
Muse CC, AdobePhotoshop CC, Adobe Prelude CC, Adobe Premiere Pro CC, AdobeSpark
CC,Adobe Story Plus CC e Adobe XD). 

c) do designer gráfico, exigir-se-á o domínio da diagramação de impressos, revistas, livros,
mídias sociais, bem como criação de logomarcas, cartazes, folders.

A  contratação  para  execução  dos  serviços  objeto  deste  Estudo  Preliminar  terá
vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado, se conveniente para a Administração,
limitada sua duração a 60 (sessenta) meses,  conforme prazo máximo estipulado na Lei nº
8.666/93.

Será  admitida  a  repactuação  dos  preços  contratuais,  desde  que  seja  observado  o
interregno mínimo de 01(um) ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir,
admitindo-se  como  término  inicial  a  data  do  acordo,  convenção,  dissídio  coletivo  de
trabalho,  ou equivalente,  vigente  à  época  da  apresentação da proposta,  quando a  maior
parcela do custo da contratação for decorrente da mão de obra e estiver vinculado às datas-
base destes instrumentos, de conformidade com o Decreto nº 9.507/2018. 

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de  21  de  setembro  de  2018,  constituindo-se  em  atividades  materiais  acessórias,
instrumentais  ou  complementares  à  área  de  competência  legal  do  órgão  licitante,  não
inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

A prestação  dos  serviços  não gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da
CONTRATADA  e  o  CONTRATANTE,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Com o intuito de promover boas práticas sustentáveis, a CONTRATADA deverá: 

a) Adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas
internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados; 

b) Reservar 25% do seu quadro administrativo para mulheres e pessoas com deficiência; 

c) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil
na seleção dos profissionais;

d) Administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos
empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;
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e)  Conduzir  suas  ações  em  conformidade  com  os  requisitos  legais  e  regulamentos
aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao
meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços;

f)  Eliminar  o  uso  de  copos  descartáveis  na  prestação  de  serviços  nas  dependências  do
CONTRATANTE; 

g)  Destinar  de  forma  ambientalmente  adequada  todos  os  materiais  e  equipamentos  que
foram  utilizados  na  prestação  de  serviços  (às  associações/cooperativa  de  catadores  de
materiais recicláveis e/ou seu desfazimento, segundo o Decreto nº  9.373/2018. Na gestão
de  resíduos,  deve-se  observar  a  separação  dos  resíduos  sólidos  não recicláveis   dos
resíduos   recicláveis,   de   acordo   com  a   Política   de   Responsabilidade Socioambiental
do órgão, conforme prevê a Resolução nº 310/2021 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho.

A  experiência  profissional  deverá  ser  comprovada  através  da  apresentação  de
currículo  profissional  e  certificados  de  cursos  de  capacitação,  no  ato  da  assinatura  do
instrumento contratual.

A jornada  de  trabalho  dos  serviços  prestados  para  o  TRT-RN  dos  profissionais
disponibilizados pela CONTRATADA deverá ser de 40 (quarenta) horas semanais, em dias
úteis  da  semana  (de  segunda a  sexta-feira),  em regime presencial.  No referido período,
deverão executar todos os serviços de programação visual para atividades ou eventos que
forem solicitados pela Divisão de Comunicação Social do CONTRATANTE.

Na hipótese de afastamento por doença,  acidente, invalidez, aposentadoria,  férias,
licenças (maternidade/paternidade), os profissionais de designer gráfico serão substituídos
por  outros  do  quadro  da  CONTRATADA,  devendo  esta  comunicar  a  substituição  à
CONTRATANTE  em  tempo  hábil.  O  substituto  deve  possuir  qualificação  técnica
equivalente ao empregado substituído.

6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

Os serviços  de criação, produção, edição e arte-finalização da programação visual
dos eventos,  campanhas institucionais e atividades  do TRT21 serão  realizados de forma
permanente e contínua,  de acordo com a demanda, por 02 (dois) profissionais da área de
designer  gráfico  disponibilizados  pela  empresa  CONTRATADA,  os  quais  prestarão  os
serviços na Divisão de Comunicação Social deste Regional.

7. DAS ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

Foram acostados aos autos três contratações de órgãos públicos (docs. 18, 19 e 20).
As  contratações  realizadas  pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  11ª  Região  e  pelo
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Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Sergipe, por  não  refletirem os  orçamentos  locais,  foram
desconsiderados para fins de obtenção do preço médio.

Quanto à contratação do TRE-RN, devido à grande discrepância com relação aos
valores praticados em seu contrato, que estão bem abaixo dos demais preços obtidos (menos
da metade dos demais valores), além de terem como base instrumento coletivo de trabalho
de  outra  categoria  de  trabalhadores  (empregados  das  empresas  integrantes  da  categoria
econômica da indústria cinematográfica), também foi desconsiderada para fins de obtenção
do valor estimado.

Portanto, será tomado como base para esta contratação o valor obtido na Planilha de
Custos e Formação de Preços  realizados pela DCS (doc. 22),  tendo como base salarial o
valor  refletido  na  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  2021/2022  da  categoria  dos
trabalhadores publicitários (doc. 5).

8. DAS PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

No  específico  desta  contratação,  não  há  necessidade,  a  princípio,  de  adequações
físicas  neste  Tribunal  Regional  do  Trabalho para  implantação  dos  serviços  objeto  deste
Estudo. 

9. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, almeja-se a melhoria dos serviços de comunicação com o público
interno e externo, conforme se prevê no Plano Estratégico do TRT-RN (2021- 2026) e no
Plano de Comunicação Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 

10. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Declara esta Equipe de Planejamento que a contratação pretendida é viável, uma vez
que é indispensável para este Tribunal Regional do Trabalho para que possa melhorar a
qualidade  de  sua  comunicação  por  meio  dos  serviços  contínuos  (campanhas,  eventos,
atividades), promovendo a transparência das ações da Justiça do Trabalho e seu impacto
positivo na sociedade. 

Natal, 02 de maio de 2022.

 _________________________________ 

Isabelle Bandeira de  Figueredo Souza - Diretora da Divisão de Comunicação Social



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 


	Ir para página 1

		2022-05-09T12:37:42-0300
	MICHELE SANTANA GOMES




