Aviso de Contratação Direta
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 04/2022
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
(Processo Administrativo n.° 005858-16.2022.4.05.7000)

Toma-se público que o Tribunal Regional Federal da 5a Região, por meio do Núcleo de Aquisições e Contratações NAC, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos
termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME n° 67/2021 e demais legislação
aplicável.
Data da sessão: 26/07/2022
Link: https://www.gov.br/compras/pt-br/fomecedor
Horário da Fase de Lances: 8:00 às 14:00

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, de empresa especializada/profissional especializado em serviços de design e editoração eletrônica,
voltados para a concepção e diagramação de 6 (seis) Relatórios de Inspeção da Corregedoria da Justiça Federal
da 5ª Região, sendo 1 (um) por Seção Judiciária vinculada, ou seja, cada um conterá informações diferentes,
constituindo-se em documentos diferentes, conforme tabela do item 1.2,
conforme
condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação será ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo.
LOTE ÚNICO

Item

Descrição do Serviço

Qtde.

Unidade
Preço
Código
de
unitário
Catser
medida
estimado

Serviços de concepção e
diagramação de Relatório de
1
Inspeção JF5 2022 – Seção
Judiciária de Alagoas

1

unidade

Serviços de concepção e
diagramação de Relatório de
2
Inspeção JF5 2022 –Seção
Judiciária do Ceará

1

unidade

Serviços de concepção e
diagramação de Relatório de
3
Inspeção JF5 2022 – Seção
Judiciária da Paraíba

1 unidade

Serviços de concepção e
diagramação de Relatório de
4
Inspeção JF5 2022– Seção
Judiciária de Pernambuco

1

unidade

Serviços de concepção e
diagramação de Relatório de
5 Inspeção JF5 2022 –Seção
Judiciária do Rio Grande do
Norte

1

unidade

25330

25330

25330

25330

25330

Preço total
estimado

R$ 6.686,66

R$
6.686,66

R$ 6.686,66

R$
6.686,66

R$
R$ 6.686,66
6.686,66

R$ 6.686,66

R$
6.686,66

R$ 6.686,66

R$
6.686,66

Prazo de
execução

Conforme
termo de
referência
anexo.

Serviços de concepção e
diagramação de Relatório de
6
Inspeção JF5 2022 –Seção
Judiciária de Sergipe

Local de Execução:

1

unidade

25330

R$ 6.686,66

R$
6.686,66

Os serviços e atividades previstos neste Termo de Referência poderão ser
prestados remotamente, desde que garantido o acesso, compartilhamento e
análise das peças de forma síncrona pelo Fiscal da Contratante e técnicos da
Contratada.

1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.
Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens
que o compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, 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

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;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 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 n°
746/2014-TCU-Plenário); e

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 Lein0 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 n°
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.
3.2.0 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 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 3o da Lei Complementar n° 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 n° 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 7o, 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 8:00h 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 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 LOTE.
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$ 50,00 (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
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. O prazo para envio da proposta final será de até 2 (duas) horas
após a notificação feita pelo contratante.

5.3.1. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha
com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo anexo, com os valores
adequados à proposta vencedora.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) 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:

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. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e
sobrepreço considerará o seguinte:

5.7.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços
unitário e global a ser fixado neste Aviso de Contratação Direta, conforme as especificidades do mercado
correspondente;

5.7.2. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração;

5.7.3. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

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, será iniciada 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 constam do ANEXO I - TERMO DE
REFERENCIA deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

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
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

Consulta

Consolidada

de

Pessoa

Jurídica

do

TCU

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).

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. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

6.7.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos
remanescentes.

6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa,
sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.9. 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.

6.9.1. 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

6.10. 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 3 (três) 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 assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento
equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada 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 n° 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
n° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8. SANÇÕES
8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art.
155 da Lei n° 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 n° 12,846, de Io de agosto de 2013.
8.2.0 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;

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 n° 12.846, de Io 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 n° 12.846, de Io de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.
8.9.0 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 fomecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n° 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.

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.
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.
Recife, 21 de julho 2022.

Gilvan Santos de Almeida
Núcleo de Aquisições e Contratações

!"#$%&'()"*+#,&'()-*.*"'()/0)"*+#1,
)

!"#$%&'"&#"("#)*+,)

!"#$%&'"&#"("#)*+,)
./-'#%&#"0/$%
1&2&$-!"#,-3
!"#$%&!'()"(*!"+'%
2$#304$5()5(5&5

1&4&2&0"#5,6%0
,(-(%$.
,(-(6(."%"%
,(-($
,(-($$

9:%&$;$45&$25(%!*(,)"4<(=>?8(@(5!&<A'*"!.$%%1'()"(45!'05
!"#$."()"("/"4:+1'()5(4'0&!5&5+1'
"/4B:%$2$)5)"(."C("**("(5%%
.5&"!$5B(':(%"!2$+'()$2$%D2"B
4'&5(!"%"!25)5(."C("**("(5%%
"0&!"#5(':(*!"%&5+1'
0"4"%%$)5)"()"(5.'%&!5
0"4"%%$)5)"()"(*!'25
0"4"%%$)5)"()"(4'0&!5&'
4'0&!5&'(4'0&D0:'
*!5E'()"(2$#304$5
*!5E'()"("/"4:+1'
)")$45+1'("/4B:%$25(.'
%:H4'0&!5&5+5'
%:H4'0&!5&5+1'('H()"(."C("**("(5%%
#5!50&$5(4'0&!5&:5B
$0%&!:."0&'()"(.")$+1'()"(!"%:B&5)'
)$!"$&'()"(*!";"!304$5
.5!#".()"(*!";3!304$5
*5!&$4$*5+1'()"(4'0%I!4$'
*5!&$4$*5+1'(4''*"!5&$25
4!$&J!$'%()"(%:%&"0&5H$B$)5)"
K:5B$;$45+1'(&J40$45
!"%*'0%L2"B(&J40$4'
.')'()"()$%*:&5
4!$&J!$'()"(9:B#5."0&'
5)9:)$45+1'
#"%&'!()5(4'0&!5&5+1'
;$%45B(&J40$4'

)

,(/(-(01'
,(-(78(."%"%
,(-($$$

,(-(%$.
,(-("*:
,(/(-(%$.
,(-(%$.
,(-(%$.
,(-(*5!4"B5)5
,(-(%$.
,(/(-(%$.
,(-(%$.
,(-(%$.
0F5(G
0F5(G
,(-(%$.
,(-(%$.
,(-(%$.
,(-(%$.
,(/(-(%$.
,(-(%$.
,(-(%$.
,(-(%$.
,(-(%$.
,(/(-(%$.
,(/(-(4'.:.
,(-(%$.
,(-(5H"!&'
,(/(-(."0'!(*!"+'
,(-(*'!($&".

,(-($2

,(-(01'
,(/(-("*#
,(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(&'&5B
,(/(-(01'
,(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(01'

,(/(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(01'
,(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(01'
,(/(-(01'
,(-(01'
,(-("%*"4D;$45
,(/(-(01'
,(/(-(5H<("(;"4M5)'
,(-(.5$'!()"%4<
,(N(-(*'!(B'&"

)
)
)

)

)

)

71*8-29&*:%&-;3,+<5"3
0OP( QRSTOP( UV( BRW( ;RURSVX( Y<Z( 7[<\8[C( UR( 7=F[=F[8C( ]OT( O( )R]SRQO( ;RURSVX( Y<Z( A<\\\C( UR( [>F[>F[[C( ]OT( O( )R]SRQO
;RURSVX( Y<Z( 7[<[8^C( UR( 8[F[?F7?C( ]OT( V( BRW( 4OT_XRTRYQVS( Y<Z( 78AC( UR( 7^F78F[6( R( P`VP( VXQRSVabRPC( ]OT( O( )R]SRQO
Termo de Referência 2808217

SEI 0005858-16.2022.4.05.7000 / pg. 1

;RURSVX( Y<Z( ><\A>C( UR( [6F7[F7\C( R( ]OT( V_XW]VacO( P`dPWUWeSWV( UV( BRW( ;RURSVX( Y<Z( 7^<7AAF8[87C( ]OYPWURSVYUO( VP
WYfOSTVabRP( ]OYPQVYQRP( UO( K:5)!'( !"%:.'( V]WTV( V_SRPRYQVUOC( POXW]WQVTOP( OP( _SO]RUWTRYQOP( YR]RPPeSWOP( _VSV( V
]OYQSVQVacOC(YOP(QRSTOP(UVP(RP_R]WfW]VabRP(R(]OYUWabRP(]OYPQVYQRP(URPQR(&RSTO(UR(!RfRSgY]WVC(]OYfOSTR(PRh`Ri

)
)
=>&'%&%?@"!%
7<7( @( 4OYQSVQVacO( UR( RT_SRPV( RP_R]WVXWjVUVF_SOkPPWOYVX( RP_R]WVXWjVUO( RT( PRSlWaOP( UR( URPWhY( R( RUWQOSVacO( RXRQSmYW]VC
lOXQVUOP(_VSV(V(]OY]R_acO(R(UWVhSVTVacO(UR(6(,PRWP-(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(UV(4OSSRhRUOSWV(UV(9`PoaV(;RURSVX(UV(\p
!RhWcOC(PRYUO(7(,`T-(_OS(%RacO(9`UW]WeSWV(lWY]`XVUVC(O`(PRqVC(]VUV(`T(]OYQRSe(WYfOSTVabRP(UWfRSRYQRPC(]OYPoQ`WYUO@PR
RT(UO]`TRYQOP(UWfRSRYQRPC(]OYfOSTR(QVdRXV(V(PRh`WSi

)
3%!"&A*,+%
,BCD

'CEFGHIJK&LK&0CGMHIK

/NHLOLC

.PONBHLOLC
"EBHDOLO&-NPOQ

+RLHSK&+OBECG

)
7

8

A

^

\

6

%RSlWaOP(UR(]OY]R_acO(R(UWVhSVTVacO(UR
!RXVQnSWO( UR( $YP_RacO( 9;\( 8[88( r( %RacO :YWUVUR
9`UW]WeSWV(UR(5XVhOVP
%RSlWaOP(UR(]OY]R_acO(R(UWVhSVTVacO(UR
!RXVQnSWO( UR( $YP_RacO( 9;\( 8[88( r%RacO :YWUVUR
9`UW]WeSWV(UO(4RVSe
%RSlWaOP(UR(]OY]R_acO(R(UWVhSVTVacO(UR
!RXVQnSWO( UR( $YP_RacO( 9;\( 8[88( r( %RacO :YWUVUR
9`UW]WeSWV(UV(*VSVsdV
%RSlWaOP(UR(]OY]R_acO(R(UWVhSVTVacO(UR
!RXVQnSWO( UR( $YP_RacO( 9;\( 8[88r( %RacO :YWUVUR
9`UW]WeSWV(UR(*RSYVTd`]O
%RSlWaOP(UR(]OY]R_acO(R(UWVhSVTVacO(UR
!RXVQnSWO( UR( $YP_RacO( 9;\( 8[88( r%RacO :YWUVUR
9`UW]WeSWV(UO(!WO(#SVYUR(UO(0OSQR
%RSlWaOP(UR(]OY]R_acO(R(UWVhSVTVacO(UR
!RXVQnSWO( UR( $YP_RacO( 9;\( 8[88( r%RacO :YWUVUR
9`UW]WeSWV(UR(%RShW_R

)
[7

)
[7

)
[7

)
[7

)
[7

)
[7

)
7<8( @( 5_RPVS( UR( UWfRSRYQRPC( QOUOP( 6( ,PRWP-( SRXVQnSWOP( URlRT( ]OYQRS( _SOqRQOP( hSek]OP( R( `TV( WURYoUVUR( lWP`VX( t`R( OP
`YWfWt`RC(]OYPQWQ`sUV(_OS(XOhOC(]OSRPC(WTVhRYP(O`(RXRTRYQOP(hSefW]OP(t`R(OP(uVSTOYWjR<
7<A(@(0cO(PRSe(_RSTWQWUV(V(P`d]OYQSVQVacOC(YO(QOUO(O`(RT(_VSQRC(UO(OdqRQO(URPQR(]RSQVTR(XW]WQVQnSWO<

)
)
T>&'-&@/0!,(,+-!,58<7(@(4OYPWURSVYUO(O(_SO]RPPO(%"$([[[\A=\@>A<8[88<^<[\<=[[[C(t`R(QSVQV(UV(]OYQSVQVacO(UR(RT_SRPV(RP_R]WVXWjVUV(RT
PRSlWaOP( hSek]OPC( lWPVYUO( v( WT_SRPPcO( R( RY]VURSYVacO( UR( 78( ,UOjR-( !RXVQnSWOP( UR( $YP_RacO( 9;\( 8[88( UO( &!;( UV( \p
!RhWcOC(SRXV]WOYVUOP(VOP(QSVdVXuOP(UR(]OSSRWacO(YVP(%RabRP(9`UW]WeSWVP(UV(\p(!RhWcOw
8<8( @( 4OYPWURSVYUO( t`R( V( )WlWPcO( UR( 4OT`YW]VacO( %O]WVX( UO( &!;\( YcO( QRT( ]OYUWabRP( ,SR]`SPOP( u`TVYOP-( UR
O_RSV]WOYVXWjVS(O(URPWhY(R(V(RUWQOSVacO(hSefW]V(UOP(SRXVQnSWOP(POXW]WQVUOP(_RXV(4OSSRhRUOSWV@!RhWOYVXw
8<A(@(5()WlWPcO(UR(4OT`YW]VacO(%O]WVX(UO(&!;\(V_SRPRYQV(RPQR(&RSTO(UR(!RfRSgY]WVC(t`R(]OYQxT(RXRTRYQOP(TsYWTOP(R
P`fW]WRYQRP(_VSV(]OYQSVQVS(RT_SRPV(_VSV(_SRPQVS(OP(PRSlWaOP(URP]SWQOP(YO(4V_sQ`XO(7(UO(SRQSO]WQVUO(UO]`TRYQO<

)
)
U>&'-0&"0;"+,(,+-6V"0&!W+*,+-0&'%0&0"#5,6%0
A<7(r('OE&"EXCFHYHFOIZCE9
Termo de Referência 2808217

SEI 0005858-16.2022.4.05.7000 / pg. 2

A<7<7( @( 'P( %RSlWaOP( UR( "UWQOSVacO( "XRQSmYW]V( ]OT_SRRYURT( V( ]OY]R_acO( R( UWVhSVTVacO( RXRQSmYW]V( @( WY]X`WYUO( V
]OYPQS`acO(UOP(hSek]OP(t`R(PR(kjRSRT(YR]RPPeSWOP(r(UOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(UV(4OSSRhRUOSWV(UO(&!;\(8[88(_VSV
RPQR(&SWd`YVXC(V(_VSoS(UR(RXRTRYQOP(QRNQ`VWPC(_XVYWXuVP(R(hSek]OPC(OP(t`VWP(PRScO(UWP_OYWdWXWjVUOP(v(4OYQSVQVUV(_RXV
4OSSRhRUOSWV(!RhWOYVX(UV(9`PoaV(;RURSVX(UV(\p(!RhWcO(@(`YWUVUR(UV(t`VX(PRSe(URPWhYVUO(PRSlWUOS(SRP_OYPelRX(_RXV
;WP]VXWjVacO(UO(4OYQSVQO(@C(OdPRSlVYUO(OP(_SVjOP(R(fOSTVQOP(P`hRSWUOP(YRPQR(UO]`TRYQO(R(YO(&RSTO(UR(!RfRSgY]WV
URSWlVUO(URPQR<
A<7<8( @( '( VSt`WlO( YV( lRSPcO( kYVX( RUWQOSVUV( R( UWVhSVTVUVC( URlWUVTRYQR( V_SOlVUO( _RXO( ;WP]VX( UO( 4OYQSVQO( V( PRS
kSTVUO(]OT(V(5UTWYWPQSVacO(UO(&!;\C(URlRSe(PRS(UWP_OYWdWXWjVUO(_VSV(V(4OYQSVQVYQR(RT(fOSTVQO(*);(R(RT(TOUO
RUWQelRX<
A<7<A(@('P(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(UV(4OSSRhRUOSWV(UO(&!;\(8[88C(_SOU`QOP(V(PRSRT(RYQSRh`RP(_RXV(4OYQSVQVUV(VO
kYVX( UOP( PRSlWaOPC( PRScO( UWlWUWUOP( RT( 6( ,PRWP-( QOTOP( UWfRSRYQRP( ,]OT_SRRYUWUOP( `T( QOTO( _VSV( ]VUV( `TV( UVP( PRWP
%RabRP( 9`UW]WeSWVP( t`R( ]OT_bRT( V( 9`PoaV( ;RURSVX( UV( \p( !RhWcO( ,%94"C( %9!0C( %9*HC( %9*"C( %95B( R( %9%"-( R( QRScO
t`VYoUVUR( RPoTVUV( UR( A[[( ,QSRjRYQVP-( _ehWYVP( ]VUVC( ]OT( lVSWVacO( _VSV( TVWP( O`( _VSV( TRYOP( _ehWYVPC( YcO
`XQSV_VPPVYUO(O(XWTWQR(UR(8[y(,lWYQR(_OS(]RYQO-<

)
)
[>&'%0&;#-\%0&"&+%*',6V"0&'"&"*!#"]^<7<( 'P( PRSlWaOP( PRScO( _SRPQVUOP( TRUWVYQR( ]`T_SWTRYQO( UR( RYQSRhVPC( ]`XTWYVYUO( ]OT( O( *SOU`QO( ;WYVX( r( PRWP
!RXVQnSWOP( UR( $YP_RacO( UV( 4OSSRhRUOSWV( UO( &!;\( 8[88( r( URlWUVTRYQR( V_SOlVUO( _RXO( ;WP]VX( UV( 4OYQSVQVYQR( @C
OdPRSlVYUO(VP(PRh`WYQRP(RQV_VPC(_SVjOP(R(SRP_R]QWlOP(P`d_SOU`QOPi
#CPNHJK&LC&-QHN^ODCNBK&LKE&0CGMHIKE&+KNBGOBOLKE9
^<7<7(@(*SOU`QOP(F()RkYWabRP(F(;WYVXWUVURi(PRSe(SRVXWjVUV(!R`YWcOC(V(kT(UR(t`R(PRqV(RXVdOSVUO(*XVYO(UR(5acO
]OYQRYUO( VP( ]OYUWabRP( UR( _SRPQVacO( UR( PRSlWaOP( R( ]SOYOhSVTV( _VSV( VP( RYQSRhVP( R( OP( SRP_R]olOP( _SOU`QOP<
5XxT(UVP(URkYWabRP(UVP(VabRPC(YRPQV(SR`YWcOC(O(;WP]VX(UV(4OYQSVQVYQR(fVSe(V_SRPRYQVacO(UVP(lRSPbRP(R(UVUOP
SRfRSgY]WV(_VSV(OP(SRfRSWUOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacOC(UOP(t`VWP(O(Qx]YW]O(UV(4OYQSVQVUV(URlRSe(]OXuRS(OP(UVUOP(R
WYfOSTVabRP(_VSV(WYW]WVS(V(RXVdOSVacO(UOP(_SOU`QOP<
*SVjO( _VSV( SRVXWjVacOi( RT( VQx( [A( ,QSgP-( UWVP( zQRWP( V_nP( VPPWYVQ`SV( UO( 4OYQSVQO( O`( &RSTO( F( )O]`TRYQO
Rt`WlVXRYQR<
^<7<8( @( )V( fOSTV( R( ]OYUWacO( UR( SRVXWjVacO( URPQV( VolWUVURi( V( SR`YWcO( _OURSe( PRS( SRVXWjVUV( YV( TOUVXWUVUR
_SRPRY]WVX( O`( lWSQ`VXC( ]OYQ`UOC( YRPQR( zXoTO( ]VPOC( x( YR]RPPeSWO( t`R( PRqVT( _OPPslRWP( O( ]OT_VSoXuVTRYQO( R( V
VYeXWPR(PWY]SOYWjVUV(UR(QOUOP(OP(RXRTRYQOP(t`R(]OT_OScO(OP(!RXVQnSWOPC(V(kT(UR(fV]WXWQVS(V(]OT_SRRYPcO(UV
URTVYUV<
"QO_KGOIJK&C&OXGCECNBOIJK&LKE&XGK`CBKE&SGaYHFKE&#CQOBRGHKE&LC&,NEXCIJK9
^<7<A( @( *SOU`QOP( F( )RkYWabRP( F( ;WYVXWUVURi( OP( _SOqRQOP( hSek]OP( UOP( !RXVQnSWOP( UV( $YP_RacO( PRScO
RXVdOSVUOP( _RXV( 4OYQSVQVUVC( QRYUO( ]OTO( dVPR( VP( WYfOSTVabRPC( RXRTRYQOP( R( _RaVP( SRfRSRY]WVWP
UWP_OYWdWXWjVUVP( _RXO( ;WP]VX( UV( 4OYQSVQVYQRC( YOP( t`VWP( URlRScO( ]OYPQVS( V( RP_R]Wk]VacO( UOP( _VUSbRP( UR
]OSRP(R(fOYQRPC(fOSTVQOP(UR(_ehWYVP(R({dOYR]V|(UV(_RaV(RT(lRSPcO(UWhWQVX(_VSV(lVXWUVacO(_RXO(UWQO(;WP]VX<
5({dOYR]V|(YcO(_SR]WPVSe(]OYQRS(TOURXOP(_VSV(QOUVP(VP(_ehWYVP(_SRlWPQVP(_VSV(OP(!RXVQnSWOPC(TVP(Vt`RXVP
t`R(PRSlWScO(UR(_VS}TRQSO(_VSV(XV~O`Q(UR(QOUV(V(RPQS`Q`SV(UOP(!RXVQnSWOP<
^<7<^(@(*SVjO(_VSV(RNR]`acOi(V(4OYQSVQVUV(QRSe(VQx([\(,]WY]O-(UWVP(zQRWPC(V_nP(SRVXWjVacO(UV(!R`YWcO(UR
5XWYuVTRYQO( SRfRSWUV( YO( P`dWQRT( ^<7<7( URPQR( UO]`TRYQOC( _VSV( RXVdOSVS( R( V_SRPRYQVS( ]VUV( `TV( UVP
_SO_OPQVP( UR( !RXVQnSWO( UR( $YP_RacO( VO( ;WP]VX( UV( 4OYQSVQVYQRC( O`( PRqVC( A[( UWVP( zQRWPC( VO( QOUOC( _VSV
V_SRPRYQVS(lRSPbRP(UR(!RXVQnSWOP(UV(4OSSRhRUOSWV<
^<7<\(@()V(fOSTV(R(]OYUWacO(UR(SRVXWjVacO(URPQV(VolWUVURi(V(V_SRPRYQVacO(UV(_SO_OPQV(_VSV(]VUV(`T(UOP
6(,PRWP-(SRXVQnSWOP(_OURSe(PRS(SRVXWjVUV(YV(TOUVXWUVUR(_SRPRY]WVX(O`(lWSQ`VXC(]OYQ`UOC(YRPQR(zXoTO(]VPOC(x
YR]RPPeSWO( t`R( PRqVT( _OPPslRWP( O( ]OT_VSoXuVTRYQO( R( V( VYeXWPR( PWY]SOYWjVUV( UR( QOUV( V( _SO_OPQV( V( PRS
URdVQWUV<
-XGCFHOIJK&8&-XGKMOIJK&8&-`PEBCE&LKE&#CQOBRGHKE&LC&,NEXCIJK9
^<7<6( @( *SOU`QOP( F( )RkYWabRP( F( ;WYVXWUVURi( V( V_SR]WVacO( UR( ]VUV( !RXVQnSWO( PRSe( SRVXWjVUV( _RXO( ;WP]VX( UV
4OYQSVQVYQRC(V(t`RT(]VdRSeC(UR(fOSTV(OdqRolV(R(UO]`TRYQVUVC(O(V]RWQR(UO(_SOU`QO(O`(V(WYUW]VacO(UOP
Vq`PQRP<
^<7<=(@(*SVjO(_VSV(RNR]`acOi(_RXO(;WP]VX(UV(4OYQSVQVYQRC(RT(VQx([8(,UOWP-(UWVP(]OSSWUOP(V_nP(V_SRPRYQVacO
Termo de Referência 2808217

SEI 0005858-16.2022.4.05.7000 / pg. 3

UO(_SOqRQO(RUWQOSWVX(UR(]VUV(7(,`T-(UOP(6(,PRWP-(!RXVQnSWOP(_RXV(4OYQSVQVUV(v(4OYQSVQVYQR<('P(Vq`PQRPC(]VPO
PR( fVaVT( YR]RPPeSWOPC( URlRScO( PRS( SRVXWjVUOP( RT( VQx( [8( ,UOWP-( UWVP( zQRWP( _RXV( 4OYQSVQVUVC( dRT( ]OTO
SRV_SRPRYQVUVP(VP(_SO_OPQVP(v(4OYQSVQVYQRC(VQRYURYUO(V(QOUOP(OP(RXRTRYQOP(WYUW]VUOP(_RXO(TRY]WOYVUO
;WP]VX<("lRYQ`VX(_SVjO(RNQSVOSUWYeSWO(_VSV(YOlOP(Vq`PQRP(URlRSe(PRSC(UR(YO(TeNWTOC(8^( ,lWYQR( R( t`VQSOuOSVPC(V_nP(YOlV(URQRSTWYVacO(RN_RUWUV(_RXO(;WP]VX(UV(4OYQSVQVYQR<
'HOSGODOIJK&LKE&#CQOBRGHKE&LC&,NEXCIJK&b&5CGEZCE&;OGFHOHE9
^<7<>(@(*SOU`QOP(F()RkYWabRP(F(;WYVXWUVURi(V()WVhSVTVacO(UOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(PRSe(`T(_SO]RPPO
]OYoY`VUOC( VO( XOYhO( UR( QOUO( O( 4OYQSVQOC( ]OT_SRRYUWUO( RYQSR( O( !R]RdWTRYQO( UO( )O]`TRYQO( UR
5_SOlVacO(UV(2RSPcO(HOYR]V(R(V(2VXWUVacO(UO(*SOU`QO(;WYVX(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(UV(4OSSRhRUOSWV(UO
&!;\( 8[88C( _RSsOUO( RT( t`R( V( 4OYQSVQVUV( UWP_OYWdWXWjVSe( _VSV( V_SR]WVacO( UO( ;WP]VX( UV( 4OYQSVQVYQR
4V_sQ`XOP(UWVhSVTVUOP(UOP(SRfRSWUOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO<
^<7<?(@(*SVjO(_VSV(RNR]`acOi(O(_SVjO(QOQVX(_VSV(RUWQOSVacO(R(UWVhSVTVacO(UR(]VUV(`T(UOP(!RXVQnSWOP(UR
$YP_RacO( PRSe( UR( VQx( 8[( ,lWYQR-( UWVP( ]OSSWUOPC( V( ]OYQVS( UO( SR]RdWTRYQO( UO( _SWTRWSO( BOQR( UR( UVUOP( R
WYfOSTVabRP( t`R( PRSlWScO( UR( WYP`TOP( _VSV( V( SRVXWjVacO( UV( UWVhSVTVacO( R( RUWQOSVacO( UR( ]VUV( `TV( UVP
*RaVP( UOP( !RXVQnSWOP( UR( $YP_RacO( UV( 4OSSRhRUOSWV( UO( &!;\( 8[88C( URPUR( t`R( O( ;WP]VX( UV( 4OYQSVQVYQR
RYQSRh`R( QOUOP( OP( UVUOP( R( WYfOSTVabRP( v( 4OYQSVQVUV( VQx( O( 7[Z( ,Ux]WTO-( UWV( UV( VdRSQ`SV( UO( _SVjO
URfWYWUO(YRPQR(WQRT(_VSV(V(4OYQSVQVUV<
^<7<7[( @( )V( fOSTV( R( ]OYUWacO( UR( SRVXWjVacO( URPQV( VolWUVURi( OP( UVUOP( R( WYfOSTVabRP( V( PRSRT
UWP_OYWdWXWjVUVP(_RXO(;WP]VX(UV(4OYQSVQVYQR(v(4OYQSVQVUVC(_OS(RYQSRhVC(URlRSe(]OSSRP_OYURSC(YO(TsYWTOC
VO( ]OYQRzUO( ]OT_XRQO( UR( `T( ]V_sQ`XOC( URlRYUO( V( RYQSRhV( PRS( SRVXWjVUV( _OS( TRWO( RXRQSmYW]O( v
4OYQSVQVUVC(_OS(TRWO(UR(]OT_VSoXuVTRYQO(UR(_VPQV(UWhWQVX(O`(TRYPVhRT<(5(]VUV(BOQR(UR($YfOSTVabRP(R
)VUOP(SR]R_]WOYVUOP(_RXV(4OYQSVQVUVC(V(lRSPcO(UWVhSVTVUVC(RT(TOUO(_SOlWPnSWOC(URlRSe(PRS(P`dTRoUV
v(V_SR]WVacO(UO(;WP]VX(UV(4OYQSVQVUV(RT(VQx([\(,]WY]O-(UWVP(zQRWP<
'HOSGODOIJK&LKE&#CQOBRGHKE&LC&,NEXCIJK&b&5CGEZCE&'CYHNHBHMOE9
^<7<77( @( *SOU`QOP( F( )RkYWabRP( F( ;WYVXWUVURi( V( )WVhSVTVacO( UV( 2RSPcO( )RkYWolV( UR( ]VUV( `T( UOP
!RXVQnSWOP( UR( $YP_RacO( ]OT_SRRYUR( V( RYQSRhV( ]OYPOXWUVUV( UR( QOUOP( OP( ]V_sQ`XOP( UR( ]VUV( `T( UOP
!RXVQnSWOP(]WQVUOP(YRPQR(UO]`TRYQOC(WY]X`WYUO(]V_V(R(]OYQSV]V_VC(URlWUVTRYQR(UWVhSVTVUVP(R(Vq`PQVUVPC
UR(V]OSUO(]OT(VP(SR]OTRYUVabRP(QR]WUVP(_RXO(;WP]VX(UV(4OYQSVQVYQR<
^<7<78( @( *SVjO( _VSV( RNR]`acOi( O( _SVjO( QOQVX( _VSV( RUWQOSVacOC( UWVhSVTVacO( R( UWP_OYWdWXWjVacO( UV( 2RSPcO
)RkYWolV(UR(]VUV(`T(UOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(PRSe(UR(VQx([A(,QSgP-(UWVP(]OSSWUOPC(V(]OYQVS(UV(lVXWUVacO
UR( QOUOP( OP( BOQRP( UWP_OYWdWXWjVUOP( _RXV( 4OYQSVQVUV( VO( ;WP]VX( UV( 4OYQSVQVYQR<( "lRYQ`VX( _SVjO
RNQSVOSUWYeSWO( _VSV( YOlOP( Vq`PQRP( URlRSe( PRSC( UR( YO( TeNWTOC( 8^( ,lWYQR( R( t`VQSO-( uOSVPC( V_nP( YOlV
URQRSTWYVacO(RN_RUWUV(_RXO(;WP]VX(UV(4OYQSVQVYQR<
^<7<7A(@('P(Vq`PQRP(YR]RPPeSWOP(_OS(_VSQR(UV(4OYQSVQVUVC(lWPVYUO(v(VURt`VacO(VOP(SRt`WPWQOP(UO(*SOU`QO
OdqRQO( URPQR( 4OYQSVQOC( RTdOSV( _OPPVT( URTVYUVS( VolWUVURP( RNQSVP( vt`RXVC( YcO( WT_XW]VT( RT( mY`P( v
4OYQSVQVYQR<
^<7<7^(@(5(2RSPcO()RkYWolV(UR(]VUV(`T(UOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacOC(]VPO(YcO(PRqV(V]RWQV(_RXO(;WP]VX(UV
4OYQSVQVYQRC( VWYUV( t`R( uVqVT( 4V_sQ`XOP( V]RWQOP( RT( P`V( QOQVXWUVURC( YcO( OdSWhV( V( 4OYQSVQVYQR( V( _VhVSC
VWYUV( t`R( _VS]WVXTRYQRC( v( 4OYQSVQVUV( _RXVP( RYQSRhVP( _VS]WVWPC( _VPPVYUOC( RPPVP( _RaVPC( V( WYQRhSVSRT( O
VolO( UV( 4OYQSVQVYQRC( _OURYUOC( ]VPO( RYQRYUV( PRSRT( V_SOlRWQelRWPC( UWP_OYWdWXWjVS( _VSV( RlRYQ`VX( YOlV
4OYQSVQVUVC(O`(PRSlWUOS(UO(t`VUSOC(V(kT(UR(PR(VX]VYaVS(O(_SOU`QO(kYVX(@(2RSPcO()RkYWolV(UOP(!RXVQnSWOP
UR($YP_RacO(UV(4OSSRhRUOSWV(UO(&!;\(8[88<
^<7<7\(@(5(4OYQSVQVUV(OdSWhV@PRC(V(]VUV(RYQSRhV(_VS]WVX(fRWQV(v(4OYQSVQVYQRC(V(UWP_OYWdWXWjVS(V(lRSPcO(RT
*);(R(RUWQelRX(_VSV(]OT_OS(O(VQWlO(UV(4OYQSVQVYQR<
^<7<76( @( 5P( RYQSRhVP( _VS]WVWP( R( URkYWolVP( _OURScO( PRS( SRVXWjVUVP( RT( TRWO( UWhWQVXC( TRUWVYQR
]OT_VSQWXuVTRYQO(UR(_VPQV(UWhWQVXC(O`(TRYPVhRT(RXRQSmYW]V<
^<7<7=(@('P(_SVjOP(RPQVdRXR]WUOP(_VSV(O(;WP]VX(UV(4OYQSVQVYQR(PRSlRT(UR(SRfRSgY]WV(_VSV(O(]SOYOhSVTV(RC
]VPO(O(;WP]VX(YcO(_OPPV(]`T_SW@XOPC(RT(SVjcO(UR(O`QSVP(VolWUVURP(V]`T`XVUVP(V(RPQR(_V_RXC(YcO(RYPRqVSe
mY`P(_VSV(V(4OYQSVQVYQRC(]VdRYUO(v(4OYQSVQVUV(V_RYVP(]OTO(SRfRSgY]WV(_VSV(O(WYs]WO( UV( ]OYQVhRT( UO
_SVjO(_VSV(VP(VQWlWUVURP(_SRlWPQVP(_VSV(RXV<
'K&3KFOQ&LC&;GCEBOIJK&LKE&0CGMHIKE9
^<7<7>( @'P( PRSlWaOP( R( VolWUVURP( _SRlWPQOP( YRPQR( &RSTO( UR( !RfRSgY]WV( _OURScO( PRS( _SRPQVUOP( SRTOQVTRYQRC
Termo de Referência 2808217

SEI 0005858-16.2022.4.05.7000 / pg. 4

URPUR( t`R( hVSVYoUO( O( V]RPPOC( ]OT_VSoXuVTRYQO( R( VYeXWPR( UVP( _RaVP( UR( fOSTV( PsY]SOYV( _RXO( ;WP]VX( UV
4OYQSVQVYQR(R(Qx]YW]OP(UV(4OYQSVQVUV<

)
)
c>&'%&#"-@/0!"&'%0&;#"6%0&"&'%&"./,3d?#,%&"+%*e$,+%f(,*-*+",#%
\<7<( '( SRVq`PQR( UR( _SRaOP( _OURSe( PRS( `oXWjVUO( YV( _SRPRYQR( ]OYQSVQVacOC( URPUR( t`R( PRqV( OdPRSlVUO( O
WYQRSSRhYO(TsYWTO(UR([7(,`T-(VYO(UV(UVQV@XWTWQR(_VSV(V_SRPRYQVacO(UVP(_SO_OPQVP(]OYPQVYQR(URPQR(RUWQVXC(RT
SRXVacO(VOP(]`PQOP(YR]RPPeSWOP(v(RNR]`acO(UO(OdqRQOw
\<8<( %RSe( ]OYPWURSVUO( sYUW]R( WYW]WVX( O( UV( UVQV( UV( V_SRPRYQVacO( UR( _SO_OPQVC( ]OT( dVPR( YV( PRh`WYQR( fnST`XV
,)R]SRQO(YZ(7<[\^F?^(R(BRW(YZ(7[<7?8F[7-i

)
!(2(N($(r($O
$O
0CNLK9
!"#"$%&'(")'"(*%+,-.*"/('0,(%)'1
$"#"$%&'("0'2.(%.,%&")'"-*(345'1
6"#"72)40*"(*&%.43'"%'"89-")'"(*%+,-.*1
6'"#"72)40*"42404%&":"(*;*(*<-*"%'"=2)40*")*"0,-.'-"',")*"/(*5'-"0'((*-/'2)*2.*-"%'"89-")%"*2.(*>%")%"/('/'-.%
)%"&404.%5?'@

)
\<A<( '( sYUW]R( V( PRS( `oXWjVUO( _VSV( O( ]eX]`XO( UO( SRVq`PQVTRYQO( UO( ]OYQSVQO( x(K& dNLHFC& *OFHKNOQ& LC& ;GCIKE& OK
+KNEPDHLKG& -DXQK& b& ,;-g& LHMPQSOLK& XCQK& ,NEhBPBK& ?GOEHQCHGK& LC& ]CKSGOiO& C& "EBOjEhFO& f& ,;+C( O`( O`QSO
sYUW]R(t`R(lRYuV(V(P`dPQWQ`s@XOw
\<^<( 4VdRSe( v( ]OYQSVQVUV( V( WYW]WVolV( R( O( RY]VShO( UV( V_SRPRYQVacO( UV( TRTnSWV( UR( ]eX]`XO( UO( SRVq`PQR( V( PRS
_XRWQRVUOC( ]`qV( V_SOlVacO( UO( _RS]RYQ`VX( UR( SRVq`PQR( URlRSe( PRS( YRhO]WVUO( R( V_SOlVUO( _RXO( ]OYQSVQVYQRC
OdPRSlVYUO@PR(OP(lVXOSRP(_SVo]VUOP(YO(TRS]VUO(v(x_O]V(UR(P`V(]OY]RPPcO(_VSV(PRSlWaOP(]OT_VlRWP(]OT(O
OdqRQO(UV(]OYQSVQVacOw
\<\<(J(lRUVUV(V(WY]X`PcOC(_OS(O]VPWcO(UO(SRVq`PQR(UR(WQRYP(UR(TVQRSWVWP(R(WYP`TOP(YcO(_SRlWPQOP(YV(_SO_OPQV
WYW]WVXC(RN]RQO(t`VYUO(PR(QOSYVSRT(OdSWhVQnSWOP(_OS(fOSaV(UR(WYPQS`TRYQO(XRhVXC(PRYQRYaV(YOSTVolVC(V]OSUO
]OXRQWlO(O`(]OYlRYacO(]OXRQWlVw
\<6<( 5( UR]WPcO( POdSR( O( _RUWUO( UR( SRVq`PQR( URlR( PRS( fRWQV( YO( _SVjO( TeNWTO( UR( 6[( ,PRPPRYQV-( UWVP( ]OSSWUOPC
]OYQVUOP(V(_VSQWS(UV(POXW]WQVacO(R(UV(RYQSRhV(UOP(]OT_SOlVYQRP(UR(lVSWVacO(UOP(]`PQOPw
\<=<( 'P( SRVq`PQRP( PRScO( fOSTVXWjVUOP( _OS( TRWO( UR( V_OPoXVTRYQO( R( YcO( _OURScO( VXQRSVS( O( Rt`WXsdSWO
R]OYmTW]O@fWYVY]RWSO(UOP(]OYQSVQOPw
\<><('(_SVjO(SRfRSWUO(YO(P`dWQRT(\<6<(k]VSe(P`P_RYPO(RYt`VYQO(V(4'0&!5&5)5(YcO(]`T_SWS(OP(VQOP(O`(URWNVS
UR(V_SRPRYQVS(V(UO]`TRYQVacO(POXW]WQVUV(_RXO(]OYQSVQVYQR(_VSV(V(]OT_SOlVacO(UV(lVSWVacO(UOP(]`PQOPw
\<?<('P(SRVq`PQRP(V(t`R(V(4'0&!5&5)5(kjRS(q`P(R(YcO(fOSRT(POXW]WQVUOP(U`SVYQR(V(lWhgY]WV(UO(]OYQSVQO(PRScO
OdqRQO(UR(_SR]X`PcO(]OT(O(RY]RSSVTRYQO(UO(]OYQSVQOw
\<7[<( 'P( YOlOP( lVXOSRP( ]OYQSVQ`VWP( UR]OSSRYQRP( UOP( SRVq`PQRP( QRScO( P`VP( lWhgY]WVP( WYW]WVUVP( UO( WYQRSSRhYO
TsYWTO( UR( [7( ,`T-( VYO( UV( UVQV( UR( O]OSSgY]WV( UO( fVQO( hRSVUOS( t`R( UR`( ]V`PV( VO( SRVq`PQRC( O`( PRqVC( UO
VYWlRSPeSWO(UV(UVQV@XWTWQR(_VSV(V_SRPRYQVacO(UVP(_SO_OPQVP(]OYPQVYQR(URPQR(RUWQVXC(RT(SRXVacO(VOP(]`PQOP(]OT
TVQRSWVWP(R(WYP`TOP(YR]RPPeSWOP(v(RNR]`acO(UO(OdqRQO(]OYQSVQVUOw
\<77<('P(RfRWQOP(kYVY]RWSOP(UO(SRVq`PQR(O]OSSRScO(RN]X`PWlVTRYQR(_VSV(OP(WQRYP(t`R(O( TOolVSVTC( R( V_RYVP
RT(SRXVacO(v(UWfRSRYaV(_OSlRYQ`SV(RNWPQRYQRw
\<78<( '( SRVq`PQR( YcO( WYQRSfRSR( YO( UWSRWQO( UVP( _VSQRP( UR( POXW]WQVSC( V( t`VXt`RS( TOTRYQOC( V( TVY`QRYacO( UO
Rt`WXsdSWO(R]OYmTW]O@fWYVY]RWSO(UOP(]OYQSVQOP(]OT(dVPR(YO(UWP_OPQO(YO(VSQ<(6\(UV(BRW(YZ(><666F?A<

)
)
k>&'-0&+%*',6V"0&'"&#"+"?,$"*!%
6<7<('dPRSlVUO(O(UWP_OPQO(YV(BRW(YZ(7^<7AAF8[87C(O(SR]RdWTRYQO(UO(OdqRQO(URPQV(]OYQSVQVacO(PRSe(SRVXWjVUO
UV(PRh`WYQR(fOSTVi
6<7<7<(;GKMHEKGHODCNBCC( VPPWT( t`R( RfRQ`VUV( V( RYQSRhV( UOP( PRSlWaOP( UR( ]OY]R_acO( R( UWVhSVTVacO( UOP
Termo de Referência 2808217

SEI 0005858-16.2022.4.05.7000 / pg. 5

!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(UVP(%RabRP(9`UW]WeSWVP(UV(9`PoaV(;RURSVX(UV(\p(!RhWcO(UO(VYO(UR(8[88C(_VSV(RfRWQO
UR(_OPQRSWOS(lRSWfW]VacO(UV(]OYfOSTWUVUR(]OT(VP(RP_R]WfW]VabRPw
6<7<8<('CYHNHBHMODCNBCC(V_nP(lRSWfW]VacO(UV(t`VXWUVUR(R(t`VYQWUVUR(UO(TVQRSWVX(R(]OYPRt`RYQR(V]RWQVacOw
6<8<( 0O( ]VPO( UR( ]OYPWURSVUVP( WYPVoPfVQnSWVP( VP( ]OYUWabRP( UO( OdqRQO( SR]RdWUO( _SOlWPOSWVTRYQR( O`( VP
RTdVXVhRYP( V_SRPRYQVSRT( URfRWQOP( O`( lWOXVabRPC( PRSe( XVlSVUO( &RSTO( UR( !R]`PVC( YO( t`VX( PR( ]OYPWhYVScO( VP
URP]OYfOSTWUVURPC(URlRYUO(O(_SOU`QO(PRS(SR]OXuWUO(R(P`dPQWQ`sUOC(t`VYUO(fOS(_OPPslRX<
6<8<7<( 5_nP( V( YOok]VacO( v( ]OYQSVQVUVC( O( _SVjO( UR]OSSWUO( VQx( RYQcO( PRSe( URP]OYPWURSVUOC( WYW]WVYUO@PR
YOlV(]OYQVhRT(QcO(XOhO(PVYVUV(V(PWQ`VacO<
6<8<8<( "T( ]VPO( UR( YcO( V]RWQVacO( UV( UWVhSVTVacOC( RUWQOSVacO( R( UWP_OYWdWXWjVacO( UV( lRSPcO( URkYWolV( UR
]VUV( `T( UOP( !RXVQnSWOP( UR( $YP_RacOC( _OS( V_SRPRYQVSRT( ]VSV]QRSsPo]VP( R( _VUSbRP( UWPoYQOP( UO
RP_R]Wk]VUO( YRPQR( &RSTOC( V( 4'0&!5&5)5( URlRSe( SRVXWjVS( OP( Vq`PQRP( YR]RPPeSWOP( RT( VQx( T[& 1MHNBC& C
lPOBGK2&^KGOEC(PRT(]`PQO(_VSV(V(4'0&!5&50&"
6<8<8<7<(4VPO(V(P`dPoQ`WacO(YcO(O]OSSV(YO(_SVjO(URQRSTWYVUOC(RPQVSe(V(]OYQSVQVUV(WY]OSSRYUO(RT
VQSVPO(YV(RYQSRhV(R(P`qRWQV(v(V_XW]VacO(UVP(PVYabRP(_SRlWPQVP(YO("UWQVXC(YO(&RSTO(UR(!RfRSgY]WV(R(YO
$YPQS`TRYQO(4OYQSVQ`VX<
6<8<A<('(SR]RdWTRYQO(_SOlWPnSWO(R(URkYWolO(UO(OdqRQO(YcO(RN]X`W(V(SRP_OYPVdWXWUVUR(]WlWX(V(RXR(SRXVolVC
YRT(V(xQW]O@_SOfWPPWOYVXC(_RXV(P`V(_RSfRWQV(RNR]`acO(R(UVS@PR@e(PR(PVQWPfRWQVP(VP(PRh`WYQRP(]OYUWabRPi
6<8<A<7<(.VQRSWVX(RTdVXVUOC(V]OYUW]WOYVUO(R(WURYQWfW]VUO(UR(V]OSUO(]OT(V("P_R]WfW]VacO(&x]YW]Vw
6<8<A<8<(K`VYQWUVURP(RT(]OYfOSTWUVUR(]OT(O(RPQVdRXR]WUO(YV('SURT(UR(;OSYR]WTRYQOw
6<8<A<A<("YQSRhVS(YO(_SVjOC(XO]VX(R(uOSeSWOP(_SRlWPQOP(YRPQR(&RSTO(UR(!RfRSgY]WV<
6<8<^<('(SR]RdWTRYQO(URfWYWQWlO(UVS@PR@ei
6<8<^<7<(5_nP(lRSWfW]VacO(fsPW]V(t`R(]OYPQVQR(V(WYQRhSWUVUR(UO(_SOU`QOw
6<8<^<8<( 5_nP( lRSWk]VacO( UV( ]OYfOSTWUVUR( ]OT( VP( t`VYoUVURP( R( RP_R]Wk]VabRP( ]OYPQVYQRP( YO
&RSTO(UR(!RfRSgY]WV(RFO`(]OT(VTOPQSV(V_SOlVUV<
6<8<\<( '( SR]RdWTRYQO( URkYWolO( YcO( URlRSe( RN]RURS( O( _SVjO( UR( [>( ,OWQO-( UWVP( zQRWPC( V( ]OYQVS( UO
SR]RdWTRYQO(_SOlWPnSWO
6<8<6<( %VoPfRWQVP( VP( RNWhgY]WVP( R( ]OYUWabRP( _SRlWPQVPC( XVlSVS@PR@e( &RSTO( UR( !R]RdWTRYQO( )RkYWolOC
VPPWYVUO(_OS(4OTWPPcO(O`(%RSlWUOS(URPWhYVUO<

)
)
m>&'-&]"0!:%&"&(,0+-3,\-6:%'-&+%*!#-!-6:%
=<7<( 0OP( QRSTOP( UV( BRW( YZ( 7^<7AAF8[87C( V( SRP_OYPVdWXWUVUR( _RXV( hRPQcO( URPQV( ]OYQSVQVacO( k]VSe( V( ]VShO( UV
+KGGCSCLKGHO&LO&@PEhIO&(CLCGOQ&LO&cn&#CSHJKC(VQSVlxP(UO(PRSlWUOS(URPWhYVUOC(t`R(QVTdxT(PRSe(SRP_OYPelRX
_RXO(SR]RdWTRYQO(R(VQRPQO(UO(UO]`TRYQO(UR(]OdSVYaV<
=<8<(5(fWP]VXWjVacO(URPQR(4OYQSVQO(PRSe(SRVXWjVUV(_OS(PRSlWUOS(V(PRS(WYUW]VUO(_RXV()WSRQOSWV(#RSVX<
=<A<(5P(VQSWd`WabRP(UO(hRPQOS(R(UO(kP]VX(UO(]OYQSVQO(RPQcO(URkYWUVP(YV($YPQS`acO(0OSTVolV(YZ([AC(UR(8>(UR
VdSWX(UR(8[7^C(UV()WSRQOSWV(#RSVX(UO(&!;(UV(\p(!RhWcOC(_`dXW]VUV(YO()WeSWO("XRQSmYW]O(5UTWYWPQSVolO(UO(&!;(UV
\p(!RhWcO(YZ(==<[F8[7^C(UO(UWV(8?(UR(VdSWX(UR(8[7^<
=<^<(5(OTWPPcOC(QOQVX(O`(_VS]WVXC(UV(kP]VXWjVacO(YcO(RNWTWSe(O(fOSYR]RUOS(UV(WYQRhSVX(SRP_OYPVdWXWUVUR(_RXOP
RY]VShOP(O`(PRSlWaOP(t`R(PcO(UR(P`V(]OT_RQgY]WV<
=<\<( 5O( QOTVSRT( ]OYuR]WTRYQO( UR( t`VXt`RS( WSSRh`XVSWUVUR( O`( WYVUWT_XgY]WV( _OS( _VSQR( UV( ]OYQSVQVUVC( OP
oQ`XVSRP( UV( kP]VXWjVacO( URlRScOC( UR( WTRUWVQOC( ]OT`YW]VS( _OS( RP]SWQO( VO( nShcO( UR( VUTWYWPQSVacO( UV
4'0&!5&50&"C(t`R(QOTVSe(VP(_SOlWUgY]WVP(_VSV(t`R(PR(V_XWt`RT(VP(PVYabRP(_SRlWPQVP(YV(XRWC(YO("UWQVX(R(YO
*SOqRQO(HePW]OC(POd(_RYV(UR(SRP_OYPVdWXWUVUR(POXWUeSWV(_RXOP(UVYOP(]V`PVUOP(_OS(P`V(OTWPPcO<

)
)
o&f&'-0&%?#,]-6V"0&'-&+%*!#-!-'5XxT(UVP(OdSWhVabRP(]OYPQVYQRP(YVP(RP_R]Wk]VabRP(YO(4V_sQ`XO(A(,)5%("%*"4$;$45+"%()'%(%"!2$+'%("(%:5
525B$5+1'-C(]OYPQWQ`RT(OdSWhVabRP(UV(4'0&!5&5)5i
><7<(!RP_OYPVdWXWjVS@PR(WYQRhSVXTRYQR(_RXO(OdqRQO(]OYQSVQVUOC(YVP(t`VYoUVURP(R(_VUSbRP(RPQVdRXR]WUOPC(lWYUO
V(SRP_OYURS(_RXOP(UVYOP(]V`PVUOP(UWSRQVTRYQR(v(4'0&!5&50&"(O`(V(QRS]RWSOPC(UR]OSSRYQRP(UR(P`V(]`X_V(O`
UOXOC( YOP( QRSTOP( UV( XRhWPXVacO( lWhRYQRC( YcO( RN]X`WYUO( O`( SRU`jWYUO( RPPV( SRP_OYPVdWXWUVUR( V( kP]VXWjVacO( O`
Termo de Referência 2808217

SEI 0005858-16.2022.4.05.7000 / pg. 6

V]OT_VYuVTRYQO(_RXO(nShcO(WYQRSRPPVUOC(]OYfOSTR(URQRSTWYV(O(VSQ<(=[(UV(BRW(;RURSVX(YZ(><666F7??Aw
><8<(!RP_OYPVdWXWjVS@PR(_OS(QOUVP(VP(URP_RPVP(UWSRQVP(O`(WYUWSRQVP(UR]OSSRYQRP(UV(SRVXWjVacO(UOP(PRSlWaOPC(QVWP
]OTOi( PVXeSWOPC( QSVYP_OSQRPC( RY]VShOP( PO]WVWPC( kP]VWPC( QSVdVXuWPQVPC( _SRlWURY]WeSWOP( R( UR( OSURT( UR( ]XVPPRC
WYURYWjVabRP(R(t`VWPt`RS(O`QSVP(t`R(fOSRT(URlWUVP(VOP(PR`P(RT_SRhVUOP(O`(_SR_OPQOPC(YO(URPRT_RYuO(UOP
PRSlWaOP(OdqRQO(URPQV(]OYQSVQVacOC(k]VYUOC(VWYUVC(V(4'0&!5&50&"(WPRYQV(UR(t`VXt`RS(lsY]`XO(RT_SRhV]WO
]OT(OP(TRPTOPw
><A<("YQSRhVS(OP(PRSlWaOP(UR(RUWQOSVacO(RXRQSmYW]V(UOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacO(UVP(%RabRP(9`UW]WeSWVP(UV(9`PoaV
;RURSVX(UV(\p(!RhWcO(UO(VYO(UR(8[88C(UR(V]OSUO(]OT(VP(RP_R]WfW]VabRP(RPQVdRXR]WUVP(YO(4V_sQ`XO(^(URPQR(&!w
><^<( *SOlRS( ]OYUWabRP( t`R( _OPPWdWXWQRT( O( VQRYUWTRYQO( UOP( PRSlWaOP( V( _VSoS( UV( UVQV( UV( VPPWYVQ`SV( URPQR
4OYQSVQOw
><\<( "fRQ`VSC( _OYQ`VXTRYQRC( O( _VhVTRYQO( UOP( PR`P( fOSYR]RUOSRP( R( RT_SRhVUOP( U`SVYQR( V( lWhgY]WV( UO
4OYQSVQOC(RNOYRSVYUO(V(4'0&!5&50&"(UR(SRP_OYPVdWXWUVUR(POXWUeSWV(O`(P`dPWUWeSWV(t`VYQO(VOP(TRPTOPw
><6<(4VPO(RNWPQVTC(_SO]RURS(VOP(Vq`PQRP(URQRSTWYVUOP(_RXOP(kP]VWP(UV(4'0&!5&50&"(YV(lRSPcO(URkYWolV(UR
]VUV(`T(UOP(!RXVQnSWOP(UR($YP_RacOw
><=<( *SRPQVS( QOUOP( OP( RP]XVSR]WTRYQOP( t`R( fOSRT( POXW]WQVUOP( _RXV( ]OYQSVQVYQRC( OdSWhVYUO@PR( V( VQRYURSC( UR
WTRUWVQOC(QOUVP(VP(SR]XVTVabRP(V(SRP_RWQO(UV(t`VXWUVUR(UOP(PRSlWaOP<
><><( *SRPQVS( OP( fOSYR]WTRYQOP( ]OYQSVQVUOP( ]OT( VP( ]VSV]QRSsPo]VP( RNWhWUVP( YO( ]OYQSVQO( R( UR( V]OSUO( ]OT( V
XRhWPXVacO(lWhRYQR(_RSoYRYQRC(PRYUO(lRUVUVP(POX`abRP(VXQRSYVolVP(_VSV(]OYPR]`acO(UO(OdqRQOC(SRPPVXlVUVP(VP
uW_nQRPRP(UR(RN_SRPPV(VY`gY]WV(_OS(_VSQR(UV(VUTWYWPQSVacO<
><?<( 0cO( lRW]`XVS( _`dXW]WUVURC( lWY]`XVUV( O`( YcOC( V]RS]V( UO( ]OYQSVQO( kSTVUO( ]OT( V( 4'0&!5&50&"C( PVXlO
OfW]WVXTRYQR(V`QOSWjVUO(_RXV(5UTWYWPQSVacO<
><7[<( 5QRYURS( _SOYQVTRYQR( QOUVP( VP( POXW]WQVabRP( UV( 4'0&!5&50&"( _SRlWPQVP( YO( "UWQVXC( YO( &RSTO( UR
!RfRSgY]WV(R(O`QSVP(RPQVdRXR]WUVP(YO(4OYQSVQOw
><77<( 4OT`YW]VS( v( 4'0&!5&50&"C( _OS( RP]SWQOC( t`VXt`RS( VYOSTVXWUVUR( UR( ]VSeQRS( `ShRYQR( R( _SRPQVS( OP
RP]XVSR]WTRYQOP(YR]RPPeSWOPw
><78<( 0cO( RT_SRhVS( TRYOSRP( UR( 7>( VYOP( RT( QSVdVXuO( YOQ`SYOC( _RSWhOPO( O`( WYPVX`dSRC( dRT( ]OTO( V( YcO
RT_SRhVS(TRYOSRP(UR(76(VYOP(RT(t`VXt`RS(QSVdVXuOC(PVXlO(YV(]OYUWacO(UR(V_SRYUWjC(V(_VSQWS(UR(7^(VYOP<
><7A<('dPRSlVS(O(WYPRSQO(YO(VSQ<(AZ(UV(!RPOX`acO(YZ([=(,7>F7[F8[[\-C(]OT(YOlV(SRUVacO(UVUV(_RXV(!RPOX`acO
YZ( [?( ,[6F78F8[[\-C( VTdVP( UO( 4OYPRXuO( 0V]WOYVX( UR( 9`PoaVC( YO( QO]VYQR( V( lRUVacO( UR( TVY`QRYacOC
VUWQVTRYQO(O`(_SOSSOhVacO(UR(]OYQSVQO(UR(_SRPQVacO(UR(PRSlWaOP(]OT(RT_SRPV(t`R(]OYQSVQR(RT_SRhVUOP(t`R
PRqVT( ]mYq`hRPC( ]OT_VYuRWSOP( O`( _VSRYQRP( RT( XWYuV( SRQVC( ]OXVQRSVX( O`( _OS( VkYWUVURC( VQx( O( QRS]RWSO( hSV`C
WY]X`PWlRC( UR( O]`_VYQRP( UR( ]VShOP( UR( UWSRacO( R( UR( VPPRPPOSVTRYQOC( UR( TRTdSOP( O`( q`sjRP( lWY]`XVUOP( VO
SRP_R]olO( &SWd`YVX( ]OYQSVQVYQRC( URlRYUO( YV( O]OSSgY]WV( UR( t`VWPt`RS( `TVP( UVP( uW_nQRPRP( URP]SWQVPC
]OT`YW]VSC(UR(WTRUWVQO(R(_OS(RP]SWQOC(V(RPQR(%OUVXs]WOC(SRP_OYURYUOC(YV(fOSTV(UV(XRWC(_RXV(OTWPPcO<
><7^<(.VYQRS(U`SVYQR(QOUV(V(RNR]`acO(]OYQSVQ`VXC(RT(]OT_VodWXWUVUR(]OT(VP(OdSWhVabRP(_OS(RXV(VPP`TWUVPC
QOUVP(VP(]OYUWabRP(UR(uVdWXWQVacO(R(t`VXWk]VacO(RNWhWUVP(YO(_SO]RPPO(UR(]OYQSVQVacOC(]OYfOSTR(WY]WPO(/$$$C(VSQ<
\\C(UV(BRW(YZ(><666F7??A<
><7^<7<(0V(uW_nQRPR(UO(WYVUWT_XRTRYQO(UO(P`dWQRT(VYQRSWOSC(V(4'0&!5&5)5(PRSe(YOok]VUVC(YO(_SVjO
URkYWUO(_RXV(4'0&!5&50&"C(_VSV(SRh`XVSWjVS(V(PWQ`VacOC(POd(_RYV(UR(SRP]WPcO(UV(]OYQSVQVacO(,5SQP<(=>C
WY]WPO( $( UV( BRW( YZ( ><666F7??A-C( VXxT( UVP( _RYVXWUVURP( _SRlWPQVP( YO( "UWQVXC( YO( &RSTO( UR( !RfRSgY]WVC( YO
$YPQS`TRYQO(4OYQSVQ`VX(R(YV(XRhWPXVacO(_RSQWYRYQR<
><7\<(.VYQRS(PRT_SR(VQ`VXWjVUOP(OP(PR`P(UVUOP(]VUVPQSVWPC(VXQRSVacO(UV(]OYPoQ`WacO(PO]WVX(O`(UO(RPQVQ`QOC(]OYfOSTR(O
]VPOC(_SWY]W_VXTRYQR(RT(]VPO(UR(TOUWfW]VacO(UR(RYURSRaOC(POd(_RYV(UR(WYfSVacO(]OYQSVQ`VX<
><76<(4`T_SWS(]OT(VP(URTVWP(OdSWhVabRP(]OYPQVYQRP(YO("UWQVX(R(YO(&RSTO(UR(!RfRSgY]WV<

)
)
p>&'-0&%?#,]-6V"0&'%&+%*!#-!-*!"
?<7<(5]OT_VYuVSC(fWP]VXWjVS(R(VlVXWVS(O(fOSYR]WTRYQO(UO(OdqRQO(URPQV(]OYQSVQVacOw
?<8<(*SO_OS]WOYVS(QOUVP(VP(fV]WXWUVURP(WYUWP_RYPelRWP(v(dOV(RNR]`acO(UOP(PRSlWaOPw
?<A<(*SRPQVS(VP(WYfOSTVabRP(R(OP(RP]XVSR]WTRYQOP(t`R(lRYuVT(V(PRS(POXW]WQVUOP(_RXV(4'0&!5&5)5w
?<^<( "fRQ`VS( O( _VhVTRYQO( YV( fOSTV( Vq`PQVUV( YRPQR( &RSTO( UR( !RfRSgY]WV( R( YO( $YPQS`TRYQO( 4OYQSVQ`VXC( PR
uO`lRSw
Termo de Referência 2808217

SEI 0005858-16.2022.4.05.7000 / pg. 7

?<\<(5]OT_VYuVS(R(fWP]VXWjVS(V(_RSfRWQV(RNR]`acO(URPQR(4OYQSVQOC(VQSVlxP(UV(4OSSRhRUOSWV(UV(9`PQWaV(;RURSVX(UV
\p( !RhWcOC( ]VdRYUO( V( RPQV( SRhWPQSVS( QOUVP( VP( O]OSSgY]WVP( SRXV]WOYVUVP( ]OT( V( RNR]`acO( URPQR( 4OYQSVQOC
URQRSTWYVYUO(O(t`R(fOS(YR]RPPeSWO(v(SRh`XVSWjVacO(UVP(fVXQVP(O`(WT_SO_SWRUVURP(OdPRSlVUVPw
?<6<(4`T_SWS(]OT(VP(URTVWP(OdSWhVabRP(]OYPQVYQRP(YO("UWQVXC(YO(&RSTO(UR(!RfRSgY]WV(R(O`QSVP(_SRlWPQVP(YO
4OYQSVQOC(PR(uO`lRS<

)
)
=q>&'-0&;"*-3,'-'"0
7[<7<(%RScO(V_XW]VUVP(v(4'0&!5&5)5C(hVSVYoUOP(O(]OYQSVUWQnSWO(R(V(VT_XV(URfRPVC(VP(_RYVXWUVURP(]OYfOSTR(V
PRh`WSi
$PQBO&XKG&'CEFPDXGHDCNBK&LC&;GOrKE&C&%_GHSOIZCE
7[<7<7<( 0V( uW_nQRPR( UR( V( 4'0&!5&5)5( YcO( RNR]`QVS( O( OdqRQO( ]OYQSVQVUO( YOP( _SVjOP( RPQVdRXR]WUOP( YO
4V_sQ`XO( 6( URPQR( &RSTO( UR( !RfRSgY]WVC( V( 4'0&!5&50&"( SR]`PVSe( O( OdqRQOC( V_XW]VYUO@PR( T`XQV( UR( \[y
,]WYt`RYQV(_OS(]RYQO-(POdSR(O(lVXOS(SRfRSRYQR(vt`RXV('SURT(UR(;OSYR]WTRYQO(,';-<
7[<7<8(@("YQRYUR@PR(]OYkh`SVUV(V(SR]`PVC(VXxT(UO(URP]`T_SWTRYQO(UOP(_SVjOP(RPQVdRXR]WUOP(YO(4V_sQ`XO
^( URPQR( &RSTO( UR( !RfRSgY]WVC( VP( uW_nQRPRP( RT( t`R( V( 4'0&!5&5)5( YcO( V_SRPRYQVS( PWQ`VacO( SRh`XVS
]OYfOSTR(RNWhgY]WVP(]OYQWUVP(YO("UWQVXC(YRPQR(&RSTO(UR(!RfRSgY]WV(R(YO(4OYQSVQO<
7[<7<A( @( 4VPO( V( 4'0&!5&5)5( YcO( VQRYUV( VOP( URTVWP( _SVjOP( R( OdSWhVabRP( ]OYPQVYQRP( YO( "UWQVX( R( YO
&RSTO(UR(!RfRSgY]WVC(V_XW]VS@PR@e(T`XQV(UR([C8y(,jRSO(lsSh`XV(UOWP(_OS(]RYQO-(_OS(UWVC(XWTWQVUV(V(7[y(,URj
_OS(]RYQO-(POdSR(O(lVXOS(UV(fVQ`SV(TRYPVX<
7[<7<A<7(@(5(T`XQV(V_XW]VUV(RT(SVjcO(UR(VQSVPO(WYq`Pok]VUO(YcO(WT_RUR(t`R(V(5UTWYWPQSVacO(SRP]WYUV(V
]OYQSVQVacO(R(V_XWt`R(O`QSVP(PVYabRP(_SRlWPQVP(RT(XRW<
$PQBO&XKG&#CEFHEJK
7[<7<\( @( 0VP( uW_nQRPRP( UR( SRP]WPcO( `YWXVQRSVXC( URlR( PRS( V_XW]VUV( T`XQV( UR( 7[y( ,URj( _OS( ]RYQO-( POdSR( O
lVXOS(UV(]OYQSVQVacO<
7[<7<6(@(0cO(URlR(uVlRS(]`T`XVacO(RYQSR(V(T`XQV(_SRlWPQV(YRPQR(VSohO(R(V(T`XQV(RP_R]sk]V(_SRlWPQV(_VSV
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RNR]`acO( UO( OdqRQOC( OP( _VhVTRYQOP( PRScO( SRVXWjVUOP( YOSTVXTRYQRC( VQx( t`R( PR( UR]WUV( _RXV( SRP]WPcO
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7A<7^<( 5P( TW]SORT_SRPVP( R( VP( RT_SRPVP( UR( _Rt`RYO( _OSQR( URlRScO( q`YQVS( QOUV( V( UO]`TRYQVacO( kP]VX
RNWhWUV<( MVlRYUO( t`VXt`RS( SRPQSWacO( QSWd`QeSWVC( RPPVP( RT_SRPVP( QRScO( O( _SVjO( UR( [\( ,]WY]O-( UWVP( zQRWPC
_OURYUO( PRS( _SOSSOhVUO( _OS( Wh`VX( _RSsOUOC( ]OYQVUO( UO( UWV( UV( UR]XVSVacO( UO( lRY]RUOS( _SOlWPnSWO( UO
]RSQVTRC( _VSV( SRh`XVSWjVS( P`V( PWQ`VacO( q`YQO( VO( kP]OC( YOP( QRSTOP( UOP( VSohOP( ^8( R( ^A( UV( BRW
4OT_XRTRYQVS( YZ( 78AF8[[6( ]F]( VSQ<( ^ZC( 7Z( UO( )R]SRQO( ;RURSVX( YZ( ><\A>F8[7\C( _SOSSOhelRWP( _OS( Wh`VX
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_VS]RXVTRYQO(UO(UxdWQOC(R(RTWPPcO(UR(RlRYQ`VWP(]RSoUbRP(YRhVolVP(O`(_OPWolVP(]OT(RfRWQO(UR(YRhVolV
,BRW(YZ(7^<7AAF8[87-<
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YO(TsYWTOC([7(,`TV-(RUWacO(RT(_VUScO(PWTWXVS(VO(_SO_OPQO(YO(4V_sQ`XO(^(URPQR(&RSTO<
7A<7=<7<(5P(WYfOSTVabRP(UR(t`R(QSVQVT(RPQR(WQRT(_OURScO(PRS(lRSWk]VUVP(_RXO(&SWd`YVX(!RhWOYVX(;RURSVX
UV( \p( !RhWcO( r( &!;\C( TRUWVYQR( SRt`WPWacO( UV( _`dXW]VacO( _VSV( V( t`VX( fOS( RN_RUWUO( O( 5QRPQVUO( UR
4V_V]WUVUR(&x]YW]VC(URlRYUOC(YRPQR(]VPOC(V(RT_SRPV(_VSo]W_VYQR(UO(]RSQVTR(V_SRPRYQe@XO(vP(`YWUVURP
SRP_OYPelRWP(_RXV(4OYQSVQVacOw
+GHBsGHK&LC&@PQSODCNBK9
7A<7><(%RSe(]OYPWURSVUV(V(_SO_OPQV(TVWP(lVYQVqOPV(_VSV(V(5UTWYWPQSVacOC(R(]OYPRt`RYQRTRYQR(UR]XVSVUV
lRY]RUOSV( UO( ]RSQVTR( XW]WQVQnSWOC( Vt`RXV( t`R( OfRSQVS( O( TRYOS( _SRaO( hXOdVX( UR]OSSRYQR( UOP( lVXOSRP
VQWYRYQRP(VOP(PRSlWaOP(OdqRQO(URPQV(]OYQSVQVacO<
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