PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2022 - SRP
Processo nº 11102/2021
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO,
através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 13/2021 da Presidência desta Corte,
comunica aos interessados que devidamente autorizado pelo Sr. Ordenador de Despesas
nos autos do processo em referência fará realizar licitação por meio de utilização de
recursos de tecnologia de informação - INTERNET, sob a modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo e MENOR PREÇO GLOBAL para
o GRUPO/LOTE 01 (itens 01 e 02) e MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, para os
itens 3 e 4, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como dos
Decretos nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 2001, nº 10.024
de 20 de setembro de 2019, nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações e ainda
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como pelo Decreto 8.538
de 06 de outubro de 2015 e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações,
além das cláusulas e condições constantes deste edital.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.compras.gov.br
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 21/02/2022, ÀS 09 HORAS.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEs E EPPs
I - DO OBJETO
1.1

A presente

licitação

tem

por

objeto

a

CONTRATAÇÃO

DE

SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO, conforme
descrito abaixo e detalhado no Termo de Referência.
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LOTE 01
ITEM 01 – Arte da capa, diagramação, editoração e IMPRESSÃO de 2 (duas) edições
de revista em quadrinhos, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1 do
Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2.000 (duas mil) unidades (sendo 2 edições com
1.000 exemplares cada).
ITEM 02 – Arte da capa, diagramação, editoração, geração e publicação de 2 (duas)
revistas em quadrinhos eletrônicas (e-book), cujas especificações estão detalhadas
no subitem 3.1 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2 (duas) unidades.
ITEM 03 – Arte da capa, diagramação, editoração, geração e publicação de até 2
(duas) revistas eletrônicas (e-books), cujas especificações estão detalhadas no
subitem 3.2 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 02 (duas) unidades.
ITEM 04 – Arte da capa, diagramação, editoração, geração e publicação de até 14
(quatorze) Cadernos Jurídicos em formato de revista eletrônica (e-book), cujas
especificações estão detalhadas no subitem 3.3 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 14 (quatorze) unidades.
1.1.1 O pedido inicial e quantitativo mínimo para as remessas serão conforme a
tabela abaixo:
Item

Produto

Quantitativo estimado

As futuras aquisições

para a aquisição inicial:

serão solicitadas em
quantidades mínimas de:

1

Arte da capa, diagramação,

300 unidades de uma

400 unidades (2 edições

editoração e impressão de 2

das edições

com 200 exemplares
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(duas) edições de revista em

cada).

quadrinhos
2

Arte da capa, diagramação,
editoração,
publicação

geração
de

2

01 unidade

01 unidade

01 unidade

01 unidade

01 unidade

01 unidade

e

(duas)

revistas eletrônicas (e-book)
3

Arte da capa, diagramação,
editoração,

geração

e

publicação de até 2 (duas)
revistas eletrônicas (e-books)
4

Arte da capa, diagramação,
editoração,
publicação

geração
de

(quatorze)
Jurídicos

até

e
14

Cadernos
em

formato

de

revista eletrônica (e-book)
1.1.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no
Sistema Compras.gov e as constantes deste edital e seus anexos, prevalecerão as
últimas.
1.2

Não serão admitidas adesões à ata de registro de preços.

1.3 O TRT não se obriga a adquirir o serviço licitado na quantidade indicada no item 1.1,
podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do
art.15, § 4º, da Lei 8.666/93, e art. 16 do Decreto nº 7.892/13.
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1.4 A efetivação de contratações resultantes da ata de registro de preços, após 6 (seis)
meses do início de sua vigência, será precedida de verificação da vantajosidade de sua
utilização, por meio de pesquisa de mercado.
1.5 A despesa com esta contratação correrá durante o presente exercício à conta da
seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho nº 02.122.0033.4256.0033 - Item nº
33.90.39 do Orçamento Geral da União.
1.6 Fazem parte deste edital:
- Termo de Referência;
- Anexo I – Modelo de Ordem De Serviço;
- Anexo II – Instrumento de Medição De Resultado - IMR
- Anexo III - Modelo de Declaração Ref. Resolução Nº 07/05 do Conselho Nacional de
Justiça;
- Anexo IV - Modelo de Declaração ref. Leis de combate à discriminação de raça ou de
gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo;
- Anexo V – Minuta Ata de Registro de Preços.
- Minuta de contrato
II - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
2.1 Até às 16 horas do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente ato convocatório ou enviar pedidos
de esclarecimentos, por meio eletrônico, via internet, através do seguinte endereço:
pregao.eletronico@trt1.jus.br, informando o número do pregão.
2.2 O pregoeiro decidirá sobre a impugnação e/ou responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do
pedido.
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2.3 A impugnação não possui efeito suspensivo.
2.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
2.5 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão respondidos pelo pregoeiro e
divulgados nos sítios www.trt1.jus.br e www.compras.gov.br, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-los para a obtenção das informações prestadas.
III - DA REFERÊNCIA DE TEMPO
3.1 Todas as referências de tempo no edital, no Aviso e durante a Sessão Pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
IV - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Conforme preceitua o art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, neste procedimento licitatório
participarão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte, assim
consideradas aquelas previstas nos arts. 3º, 18-A, §1º c/c o art. 3º e art. 18-E, § 3º da Lei
Complementar nº 123/2006.
4.2 Esta licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico será realizada em sessão pública
online, conforme condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço
eletrônico indicados no preâmbulo.
4.3 Para participação neste Pregão, além de disporem, por seus próprios meios, dos
recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do sistema eletrônico,
as empresas deverão:
Comissão Permanente de Licitação
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a) atender a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao
objeto, à documentação e demais exigências;
b) estar devidamente credenciadas no sistema Compras.gov, da Secretaria de
Gestão (SEGES) do Ministério da Economia, por meio do sítio www.compras.gov.br,
para acesso ao sistema eletrônico;
c) possuir registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
4.4 Não poderão participar:
a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação com este TRT da 1ª
Região, conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;
b) empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com a União Federal,
conforme disposto no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 49, do Decreto nº
10.024/2019;
c) empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, conforme previsto no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;
d) empresas com falência decretada, sob as penas da legislação vigente, e
empresas em recuperação judicial, exceto se amparadas em certidão emitida
pela instância judicial competente;
e) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
f) servidores ou dirigentes deste órgão, conforme artigo 9º, III da Lei 8.666/93;
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g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nesta
condição, em observância ao entendimento fixado no Acórdão nº 746/2014-Plenário
do TCU;
h) Pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, em atendimento ao disposto no artigo
2º, inciso VI, da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça;
i) empresas que não se enquadrem na condição de microempresas e empresas de
pequeno porte – conforme critérios estabelecidos na lei complementar nº 123/2006;
j) Empresários proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no
art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98.
V - DO CREDENCIAMENTO
5.1 Os interessados em participar do certame deverão providenciar, previamente, o
credenciamento perante a Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério da Economia
provedor do Sistema Eletrônico utilizado nesta licitação, no site www.compras.gov.br,
observado o seguinte:
a) o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
b) o credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
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c) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso;
d) o credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do
sistema eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
5.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao órgão promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
5.3 O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública.
VI - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1 Os licitantes deverão encaminhar proposta, juntamente com os documentos de
habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2 O proponente deverá consignar nos campos apropriados do sistema eletrônico:
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a) o PREÇO UNITÁRIO para o item, expresso em Reais, incluindo todos os
impostos, taxas, fretes, seguros e demais custos diretos e indiretos pertinentes
ao fornecimento do objeto;
b) a quantidade a ser registrada;
b.1) Não será aceito quantitativo inferior ao total previsto para registro.
6.2.1 O PROPONENTE DEVERÁ COTAR TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM
GRUPO/LOTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
6.3 A proposta deverá ainda especificar, nos campos apropriados do sistema a marca e
demais referências que identifiquem o produto cotado, se for o caso.
6.4 No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” devem ser incluídas todas as
informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as informações
relativas aos prazos de entrega, garantia e validade da proposta, cuja omissão e/ou
contrariedade implica a aceitação das condições e prazos indicados neste edital.
6.5 A documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no
Capítulo XIII deste edital deverá ser anexada no campo “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” do sistema Compras.gov, no momento do cadastramento da
proposta.
6.5.1 Os licitantes ficarão dispensados de anexar os documentos de habilitação que
estejam cadastrados e disponibilizados para download no SICAF, dentro do prazo de
validade.
6.6 As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
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6.7 O cadastramento da proposta implica a aceitação plena e total das condições
deste edital e seus anexos.
6.8 É vedado ao licitante apor na proposta qualquer elemento que possa identificálo, sob pena de desclassificação.
6.9 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.11 Os licitantes devem encaminhar, no ato de envio de suas propostas, de forma virtual,
utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes
declarações:
a) Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;
b) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
c) Declaração de elaboração independente de proposta;
d) Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006,
considerando o disposto nos arts. 18-A, §1º c/c o art. 3º e art. 18-E, § 3º da referida
norma;
e) Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
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f) Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
g) Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no artigo 429 da
CLT.
6.12 O licitante declarará ainda, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do
edital.
6.13 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidos
nos subitens 6.11 e 6.12 sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
VII - DA SESSÃO PÚBLICA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 A partir do horário previsto no preâmbulo do edital terá início a sessão pública virtual do
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
7.2 Iniciada a sessão pública, não serão admitidas solicitações de desistência de
proposta.
7.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.4 O sistema eletrônico ordenará automaticamente somente as propostas classificadas
pelo pregoeiro, as quais participarão da fase de lances.
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7.5 O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no
chat, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a
reabertura da sessão.
7.6 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão
pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou de sua
desconexão.
VIII - DA ETAPA DE LANCES
8.1 Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
8.2 Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
8.2.1 Também no caso de grupo/lote, os lances serão ofertados para os itens
que o compõem.
8.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao
último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar, assim como não serão aceitos lances com
mais de duas casas decimais, os quais serão cancelados.
8.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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8.6 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
IX – DO MODO DE DISPUTA
9.1 Será adotado para o envio de lances o modo de disputa ABERTO, conforme
procedimento estabelecido no art. 32 do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019.
9.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de:
a) 0,25 (vinte e cinco centavos) para o item 01;
b) 10,00 (dez reais) para os demais itens.

9.3 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993.
9.3.1 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior,
caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
9.4 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
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X - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
10.1 Será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos técnicos
previstos no Termo de Referência, contiver o MENOR PREÇO GLOBAL POR
GRUPO/LOTE para o grupo/lote 01 itens (01 e 02) e menor VALOR UNITÁRIO por item
para os itens 03 e 04, devendo o preço proposto incluir todos os custos diretos e
indiretos pertinentes ao fornecimento do objeto.
XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
11.1.1 A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de comunicação
(chat) disponibilizado no sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
XII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto no item XIII.
12.2 A proposta do licitante classificado em primeiro lugar deverá ser encaminhada
já adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema Compras.gov –
por meio da funcionalidade “convocação de anexos” – no prazo de 2 (duas) horas, a
contar da solicitação feita pelo pregoeiro no chat de mensagens, sob pena de
desclassificação.
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12.2.1 Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida
ferramenta, a critério do pregoeiro, poderá ser utilizado, para encaminhamento de
documentos, o endereço eletrônico pregao.eletronico@trt1.jus.br.
12.3 Para os itens que compõem o grupo/lote 1 (itens 1 e 2), deverão ser enviados,
na forma do subitem 12.2:
a) declaração de que a licitante providenciará o adequado descarte do lixo
originário dos serviços, atentando-se para os critérios de sustentabilidade ambiental
e para as normas ambientais vigentes, em especial o Guia de Contratações
Sustentáveis para inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de
bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus
anexo à Resolução CSJT nº 310, de 24 de setembro de 2021 e a Instrução Normativa
nº 01/2010 da SLTI/MPOG.
b)

laudo

técnico

emitido

por

laboratório

acreditado

pelo

Inmetro,

comprovando que a tinta utilizada no produto é atóxica, livre de solvente e de
compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas
sintéticos ou derivados de petróleo, observado o disposto no subitem 3.1.16.2 do
termo de referência.
12.4. Para o item 01, a unidade técnica responsável procederá à verificação, por meio
de consulta aos sites oficiais, das características de rastreabilidade e legalidade dos
insumos de madeira, na forma exigida no subitem 3.1.16.1 do termo de referência.
12.5 O não envio da proposta adequada ao último lance ofertado significa a não
manutenção da proposta. Nesse caso, será instaurado processo administrativo
podendo culminar com a aplicação das sanções previstas neste edital.
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12.6 A proposta comercial deverá conter as seguintes informações:
a) valores unitário e global de cada item;
b) especificações técnicas detalhadas, marca, modelo, código, procedência e demais
referências porventura existentes, necessárias para a identificação de forma
inequívoca do objeto ofertado;
c) prazo de entrega, de garantia e de validade da proposta;
d) razão social do licitante, o CNPJ, número (s) de telefone (s), e-mail e o respectivo
endereço.
12.7 Não havendo indicação dos prazos acima mencionados ou na hipótese de
divergência em relação àqueles estabelecidos neste edital, serão considerados os
constantes do edital.
12.8 O licitante deverá abster-se de indicar faixa de valores ou utilizar expressões que não
permitam a identificação precisa do produto, tais como: no mínimo, no máximo,
aproximadamente, etc.
12.9 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, deverão
ser encaminhados pelo licitante melhor classificado, via sistema Compras.gov, no
mesmo prazo estabelecido no subitem 12.2, a contar da convocação feita pelo
pregoeiro.
12.10 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Também
nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
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12.11 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor e, ultrapassado o prazo para recurso, o objeto do Pregão será adjudicado ao
mesmo.
XIII - DA HABILITAÇÃO
13.1 A habilitação dos licitantes será verificada mediante a análise dos seguintes
documentos:
a)

1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado,
tratando-se de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores.
No caso de sociedades simples, a inscrição do ato Constitutivo,
acompanhado de prova de diretoria em exercício. (Os documentos
referidos neste item deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva);
3. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto deste edital;
d) Prova de Regularidade para com a Seguridade Social (INSS);
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e) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f) Prova de Regularidade para com a Receita Federal do Brasil;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Fazenda Municipal,
conforme o caso.
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante art. 29, V, da Lei
nº 8.666/93;
i) Certidões negativas de falências e recuperação judicial ou extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da empresa.
j) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
k) Declaração de que não possui inscrição no Cadastro de Empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos
termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016 e de não ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsão dos arts. 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo
149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o
Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos arts. nº 29 e 105, na forma
do ANEXO IV.
13.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro

Nacional de

Administrativa,

mantido

Condenações
pelo

Cíveis

Conselho

por Atos
Nacional

de

Improbidade
de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
13.2.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
13.2.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 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.
13.3 O pregoeiro verificará a habilitação do licitante por meio do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), nos documentos por ele abrangidos,
mediante consulta “online” e por meio da documentação complementar
especificada neste edital.
13.4 Os licitantes ficarão dispensados de apresentar os documentos de habilitação
cadastrados no SICAF e dentro do prazo de validade.
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13.4.1 No caso do subitem 13.4, o pregoeiro verificará a conformidade das
informações constantes na Declaração do SICAF com os correspondentes
documentos anexados ao sistema.
13.4.2 O pregoeiro poderá emitir, por meio de sítio na internet, a Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) mencionada na alínea “h”, caso esta não esteja
cadastrada no SICAF.
13.4.3 Caso conste no cadastro do SICAF algum documento de habilitação com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá efetuar consulta nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissoras de certidões (internet), a fim de obter as informações necessárias à
habilitação do licitante.
13.4.4 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos
sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal
de prova.
13.5 O pregoeiro verificará se o licitante efetuou, em campo próprio do sistema
Compras.gov, a declaração a que alude o subitem 13.1, alínea “j”.
13.6 Se as declarações a que aludem a alínea “k” do subitem 13.1 não forem
anexadas ao sistema Compras.gov no momento do cadastramento da proposta, o
pregoeiro solicitará que o arrematante proceda ao envio no prazo e na forma do
subitem 12.2 do edital.
13.7 Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF e/ou que
estejam com a data de validade expirada (não sendo possível validação/consulta via
internet), deverão ser anexados ao sistema Compras.gov no momento do cadastramento
da proposta comercial, conforme disposto no subitem 6.5 deste edital.
13.8 O licitante deverá anexar, ainda, juntamente com a proposta, na forma do
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subitem 6.5 do edital:
a) ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA:
a.1) Para os itens 01 e 02 (lote 01) - pelo menos 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter executado de forma satisfatória serviços de editoração,
diagramação, geração e publicação de pelo menos 1 (um) livro eletrônico - ebook.
a.1.1) pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou, de
forma satisfatória, serviço de editoração de história em quadrinhos com, no
mínimo, 10 (dez) páginas cada uma.
a.2) Para os itens 03 e 04 pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter executado,
de forma satisfatória, serviços de editoração, diagramação, geração e publicação de
pelo menos 1 (um) livro eletrônico - e-book.
a.3) A arrematante, se julgar necessário, poderá apresentar cópias de contratos,
declarações ou outros documentos idôneos para comprovação/complementação das
informações e qualificações que, pelos atestados, pretende demonstrar.
a.4) Todos os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser emitidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, em nome da ARREMATANTE, contendo os
seguintes dados:
-Razão Social, CNPJ e endereço completo da empresa emitente.
-Razão Social da ARREMATANTE.
-Número do contrato (se houver).
-Vigência do contrato: De ___/___/____ a ___/___/____.
-Objeto do contrato.
-Descrição do objeto do contrato.
-Local e data de emissão do Atestado.
-Nome e assinatura do signatário, telefone para contato.
b) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução.
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13.9 Todos os documentos exigidos poderão ser analisados pela unidade técnica
para emissão de parecer técnico em eventual diligência instaurada pelo pregoeiro, o
qual poderá considerá-lo no julgamento da habilitação.
13.10 A Contratante poderá promover visita às dependências da arrematante e consulta às
entidades competentes, a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos
documentos requeridos.
13.11 Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe
prazo para atendimento.
13.11.1 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.
13.12 Havendo alguma restrição na comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado às
MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração,
para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito, e
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 123/06.
13.12.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou da ata, ou revogar a licitação.
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13.13 Caso a licitante pretenda efetuar o fornecimento objeto desta licitação por intermédio
de outro estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverá apresentar o CNPJ desse
estabelecimento para consulta online ao SICAF, observado o disposto no subitem 13.7.
13.14 As Certidões terão o prazo de validade que lhes são próprios; inexistindo este prazo,
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
13.15 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos exigidos no presente edital.
13.16 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve
do órgão emissor, deverá o licitante apresentar declaração em papel timbrado da empresa,
assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e
que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de
direito, em até 10 (dez) dias úteis, independentemente da fase em que se encontrar o
processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às sanções previstas
neste edital.
13.17 A ausência do envio da documentação exigida neste Edital ensejará a
instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das
sanções previstas neste Edital.
13.18 Se a documentação de habilitação não estiver completa e em estrita conformidade
com as exigências deste Edital, o licitante será inabilitado.
13.18.1 Documentos apresentados com a validade expirada também acarretarão a
inabilitação do licitante.
13.19 As condições de habilitação deverão ser mantidas durante todo o procedimento
licitatório.
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XIV - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
14.1 Tendo em vista a previsão constante no art. 10 do Decreto nº 7.892/13, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor, visando a
formação de cadastro de reserva na ata de registro de preços, para a hipótese de
impossibilidade de atendimento pelo fornecedor primeiro colocado da ata.
14.2 No momento da homologação do certame, os licitantes serão convocados para
formação do cadastro de reserva.
14.2.1 Aqueles que desejarem, deverão registrar o interesse em fazer parte do
cadastro de reserva para o fornecimento do item, ao mesmo preço do licitante vencedor,
clicando em “Registrar Intenção de Participar do Cadastro de Reserva”, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da convocação.
XV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1 Declarada a empresa vencedora no sistema, qualquer licitante poderá manifestar, no
prazo de 01 (uma) hora, motivadamente, em campo próprio, a intenção de recorrer,
registrando a síntese de suas razões. Será concedido o prazo de3 (três) dias úteis para a
apresentação das razões de recurso escritas, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
15.1.1 O encaminhamento das razões de recurso e das contrarrazões deverá ser
feito somente por meio do sistema eletrônico.
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15.2 A falta de manifestação de recorrer no prazo de 01 (uma) hora importará em
decadência do exercício do direito de recorrer. Os recursos imotivados ou insubsistentes
não serão recebidos.
15.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.4 Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso devidamente
informado à consideração da autoridade competente que proferirá decisão definitiva antes
da homologação do procedimento.
XVI - DA HOMOLOGAÇÃO
16.1 Não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e à
Administração do TRT da 1ª Região, homologar o procedimento licitatório.
16.2 Havendo recurso, a Administração do TRT da 1ª Região, após deliberar sobre o
mesmo, fará a adjudicação do objeto, homologando o procedimento licitatório, na forma do
artigo 45 do Decreto nº 10.024/2019.
XVII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 Homologada a licitação, serão registrados na Ata de Registro de Preços: os preços e
quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, e incluído, na
forma de anexo, os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar os bens
ou serviços em valor igual ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93.
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17.2 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado.
17.3 A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o
art. 11, inciso II, do Decreto n° 7892/13 será efetuada, na hipótese prevista no item 17.2 e
quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses
previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7892/13.
17.4 Os fornecedores classificados serão convocados para, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis contados do recebimento da convocação, assinarem, por representante legal, a Ata
de Registro de Preços. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante
justificativa devidamente aceita pela Administração.
17.4.1 A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos
preços.
17.5 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
XVIII - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
18.1 A ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
publicação do extrato no Diário Oficial da União.
18.2 O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura.
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XIX - DA REVISÃO DOS PREÇOS
19.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
19.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art.
65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por revogar a
Ata e iniciar outro procedimento licitatório.
19.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o TRT convocará os fornecedores visando à negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
19.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
19.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
19.4 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
TRT poderá liberá-lo do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, podendo convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
19.5 Não havendo êxito nas negociações, o TRT procederá à revogação do item da Ata de
Registro de Preços e adotará as medidas para obter contratação mais vantajosa.
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19.6 Os valores registrados serão publicados no Diário Oficial da União, ficando à
disposição no sítio (internet) deste Tribunal durante a vigência da Ata, sendo novamente
publicados, caso haja revisão dos valores registrados.
XX - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTRADOS
20.1 As quantidades máximas a serem contratadas estão descritas no subitem 1.1 deste
Edital.
20.2 Os serviços solicitados pelo TRT serão realizados ao longo da vigência da Ata de
Registro de Preços. A cada pedido, será formalizada a emissão de Nota de Empenho,
onde estarão detalhados os serviços e quantidades, a ser encaminhada à CONTRATADA
por meio de fax/e-mail ou por correio, ou ainda, pessoalmente
20.3 As condições previstas neste Edital e seus anexos integram a Nota de empenho
independente de transcrição.
20.4 A partir do recebimento da Nota de Empenho iniciar-se-á o prazo de entrega
estabelecido neste Edital.
20.5 Quando da emissão da Nota de Empenho, será verificado se as condições de
habilitação estão mantidas.
XXI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
21.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93,
ou no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.
21.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será
formalizado por despacho do Diretor-Geral do Órgão Gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
21.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados: por razão de interesse público ou a pedido do
fornecedor.
XXII – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
22.1 O recebimento ocorrerá na forma prevista no item 6.0 do Termo de Referência.
XXIII - DO VALOR ESTIMADO
23.1 Estimam-se para esta licitação os seguintes valores:
Item 01 - R$ 5,98 (unitário) e R$ 11.960,00 (global);
Item 02 - R$ 1.710,00 (unitário) e R$ 3.420,00 (global);
Item 03 - R$ 1.800,00 (unitário) e R$ 3.600,00 (global).
Item 04 - R$ 2.000,00 (unitário) e R$ 28.000,00 (global).
23.1.1 O valor total estimado para o Grupo/Lote 01 (itens 01 e 02) é de R$ 15.380,00
(quinze mil trezentos e oitenta reais).
23.2 Os valores unitários e globais estimados pelo TRT deverão ser considerados pela(s)
licitante(s) como preço máximo, conforme art. 40, X da Lei 8.666/93.
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XXIV - DO PAGAMENTO
24.1 O pagamento à Contratada será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da nota fiscal ou fatura.
24.1.1 Nos casos de que trata o § 3º, do art. 5º da Lei 8.666/93, os pagamentos
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
nota fiscal ou fatura.
24.1.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em
que a unidade gestora realizar o ateste da execução do objeto do contrato, adimplemento
de cada parcela, limitado a 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao do fornecimento do
bem.
24.1.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação de despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras,
devendo, nessa hipótese, o prazo para pagamento ser iniciado após a regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
24.1.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito,
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado
pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente, sendo que será
considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
24.2 Fica a empresa Contratada ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será
verificado se as condições de habilitação estão mantidas.
24.2.1 A Contratante poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do
cumprimento com as obrigações mencionadas no subitem 24.2.
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24.2.2 O pagamento poderá sofrer adequações decorrentes do não atendimento
dos parâmetros previstos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR – Anexo II)
24.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = N x VP x I, onde:
EM= Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso;
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: I = (6/100)/365.
24.4 Fica a empresa vencedora ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de
Opção pelo Simples, quando assim couber, juntamente com a nota fiscal.
24.4.1 A declaração de que trata o subitem 24.4 poderá ser apresentada por meio
eletrônico, com a utilização de certificação digital disponibilizada pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), desde que no documento eletrônico arquivado pela
fonte pagadora conste a assinatura digital do representante legal e respectiva data da
assinatura.
24.4.2 Caso a empresa vencedora deixe de apresentar o Termo de Opção pelo
Simples, a Contratante verificará sua permanência no Simples Nacional mediante consulta
ao Portal do Simples Nacional, sem prejuízo de a empresa informar imediatamente à
Contratante qualquer alteração da sua permanência no Simples Nacional.
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24.4.3 Verificando-se que a empresa não consta do cadastro do Simples Nacional,
após a consulta realizada na forma do subitem 24.4.2, a Contratante procederá ao
desconto no pagamento devido à empresa do valor referente ao encargo previsto na Lei nº
9.430 de 27/12/96.

XXV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
acordo, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520
de 10/07/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais
previstas na Lei 8.666/93, assegurada a observância do prévio contraditório e da ampla
defesa.
25.2 A penalidade de multa será aplicada de acordo com a tabela abaixo:
MULTA MULTA MORATÓRIAMORATÓRIA
Do

1º

ao

injustificado
1

7º
no

dia

de

atraso Multa moratória única de 3% sobre o valor

fornecimento total da nota de empenho/contrato ou da

/substituição do produto.

parcela em atraso.

A partir do 8º dia de atraso Multa moratória de 3%, acrescida de 0,3%
injustificado
2

no

fornecimento ao dia, a partir do 8º dia, sobre o valor total

/substituição do produto.

da nota de empenho/contrato ou da parcela
em atraso, até o limite de 30 dias.

Atraso

injustificado
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fornecimento/substituição
3

do da nota de empenho/contrato ou da parcela

produto superior a 30 dias, com em atraso.
aceitação

do

Administração,

objeto

pela

considerando

a

conveniência e oportunidade.
MULTA COMPENSATÓRIA
Inexecução total ou parcial do Multa compensatória de 15% sobre o valor
objeto,

entendendo-se

como total da nota de empenho/contrato ou da

inexecução também a recusa em parcela inadimplida, acrescida de 10%
receber
4

a

nota

de

empenho/ sobre o valor remanescente da Ata de

assinatura do contrato, incluindo a Registro de Multa compensatória de 15%
hipótese de restar inviabilizada a sobre

valor

total

contratação em razão da não empenho/contrato

ou

manutenção

das

condições

o

da

nota

da

de

parcela

de inadimplida, acrescida de 10% sobre o valor

habilitação.

remanescente da Ata de Registro de
Preços, no caso de a Administração decidir
pelo cancelamento da mesma.

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Demais casos de descumprimento Multa de 0,5% por ocorrência, sobre o valor
5

contratual.

total da nota de empenho/contrato.

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
6

Não assinar a Ata de Registro de Multa de 10% sobre o valor total estimado
Preços.

da Ata de Registro de Preços.

25.3 As multas tratadas nos itens 1, 2, 3 e 4 da tabela acima não são aplicáveis
cumulativamente. Já a multa tratada no item 5 pode ser aplicada independentemente da
cominação das anteriores (itens 1, 2, 3 e 4).
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25.4 Sujeita-se também a contratada às penalidades previstas nos incisos I e III do Art. 87,
da Lei 8.666/93.
25.5 O procedimento administrativo, para apurar a existência de fatos ensejadores de
aplicação de penalidades, será regido pelo Ato nº 18/2017 da Presidência do TRT da 1ª
Região.
25.6 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, observado o Ato nº
18/2017 da Presidência desta Corte, será deduzido das faturas devidas, ou ainda, cobrado
diretamente da contratada, amigável ou judicialmente, na forma dos parágrafos 2º e 3º do
artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
25.7 As sanções previstas nos itens 25.1 e 25.4 poderão ser aplicadas cumulativamente
com a de multa e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato.
25.8 É vedado elevar arbitrariamente os preços, vender, como verdadeira ou perfeita,
mercadoria falsificada ou deteriorada, entregar uma mercadoria por outra, alterar
substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, tornar, por qualquer modo,
injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato, conforme previsto no
art. 96 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se o infrator à pena de detenção, de 03 (três) a 06
(seis) anos sem prejuízo das sanções acima elencadas.
XXVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
26.1 A licitante vencedora deverá comparecer ao TRT da 1ª Região para assinatura do
termo contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação.
26.2 Quando da assinatura do contrato, será verificado se as condições de habilitação
estão mantidas.
26.2.1 O TRT também realizará consulta “online” ao Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados (CADIN). O resultado da consulta ao CADIN, que será anexado aos
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autos do processo administrativo, não será fator impeditivo para a assinatura do contrato
(Acórdão Nº 6246/2010 – TCU – 2ª Câmara).
XXVII DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
27.1 São obrigações da Contratada aquelas estabelecidas no item 7.0 do Termo de
Referência, bem como as estabelecidas neste item.
27.2 A Contratada deverá apresentar à fiscalização, declaração, na forma do ANEXO III
deste edital, de que não tem em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da
licitação, vinculados ao TRT da 1ª Região, em atendimento ao disposto no art. 2º, inciso VI,
da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
XXVIII - ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
SERVIÇOS
28.1 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente
designado por intermédio de Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº
8.666, de 21.06.1993 e no Ato nº 156, de 16.09.2019.
XIX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 Fica ressalvado ao TRT/RJ o direito de, por provocação ou de ofício, em razão de
ilegalidade, anular, no todo ou em parte, ou revogar por interesse público a presente
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Licitação, bem como aumentar ou suprimir o valor da presente aquisição, dentro dos
limites fixados, em conformidade com os arts. 49 e 65, §§ 1º e 2º, ambos da Lei 8.666/93.
29.2 Fica a licitante ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer fatos supervenientes
impeditivos de sua habilitação.
29.3 A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas
neste edital.
29.4 Será permitida a subcontratação, nos termos dispostos no item 5.0 do termo de
referência.
29.5 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que
impeça realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independente de nova
comunicação, salvo aviso expresso da Comissão Permanente de Licitação.
29.6 Quaisquer esclarecimentos e/ou alterações serão comunicados por meio do site do
TRT - www.trt1.jus.br e www.compras.com.br. As retificações, por iniciativa oficial ou
provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes.
29.7 O sistema eletrônico produzirá, automaticamente, ata circunstanciada da sessão
pública imediatamente após seu encerramento, a qual ficará acessível no Portal de
Compras do Governo Federal – Compras.gov e nela serão registradas as ocorrências
relevantes.
29.8 O resultado desta licitação será divulgado no sítio www.compras.gov.br e publicado na
Imprensa Oficial.
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29.9 Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Seção
Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, excluído qualquer
outro.
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022.
Leonardo do Nascimento Lopes dos Santos
Diretor da Secretaria de Administração de Contratos – SCO
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ANEXO III
Modelo de Declaração Referente Resolução CNJ nº 07/2005
Ref.: Pregão nº 03/2022

..............................................., inscrita no CNPJ sob o nº.........................................,
por intermédio de seu representante legal, Sr (a).........................................................,
portador

(a)

da

Carteira

de

Identidade

nº

.................................,

e

do

CPF

nº ......................................, DECLARA que não tem em seu quadro societário cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação e que não promoverá a inclusão em seu
quadro profissional durante toda a execução contratual, de empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao TRT da 1ª Região, em atendimento ao disposto no art.
2º, inciso VI, da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
..............................................
(data)
....................................................................
(Representante)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão nº 03/2022

DECLARO não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria
Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.
DECLARO não ter sido condenada por infringir as leis de combate à discriminação
de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos
arts. 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro;
do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT
nos arts. nº 29 e 105.

..............................................
(data)
....................................................................
(representante)
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'HVGHLQYHVWHVHQDHVWUXWXUDomRGR&HQWURGH3HVTXLVDVH(VWXGRVGD(-FRPD
GHVLJQDomRGHDWULEXLo}HVHFDUJRHPFRPLVVmRHVSHFtILFR 5HVROXomR$GPLQLVWUDWLYDQ
GR 7575-  SDUD FRQVXEVWDQFLDU R TXH VH FRQVLGHUD XPD GDV Do}HV LPSRUWDQWHV GD DWLYLGDGH
DFDGrPLFDGHXPD(VFROD
1RDQRGHXPDYH]FRQVROLGDGRRSDSHOGDSHVTXLVDQD(VFROD-XGLFLDOGR757GD
5HJLmRD5HVROXomR$GPLQLVWUDWLYDQGHGRÏUJmR(VSHFLDOGR7575-FULRX
XPD GLYLVmR HVSHFLDOL]DGD YLQFXODGD j &RRUGHQDGRULD GH (QVLQR H 3HVTXLVDV &(3( 
GHQRPLQDGD'LYLVmRGH3HVTXLVDV-XGLFLiULDV ',3(- FRPDWULEXLomRGHIRPHQWDUHLQFHQWLYDUD
SHVTXLVDQRkPELWRGR&HQWURGH3HVTXLVDVH(VWXGRVGD(VFROD-XGLFLDOGR757GD5HJLmR
2 REMHWR GHVWD FRQWUDWDomR DOLQKDVH j GLUHWUL] GD (VFROD 1DFLRQDO GH )RUPDomR H
$SHUIHLoRDPHQWRGH0DJLVWUDGRVGR7UDEDOKR (1$0$7 TXHLQVWLWXLXR3URJUDPD1DFLRQDOGH
3HVTXLVDGD(1$0$7 ³(1$0$73HVTXLVD´ GHVWLQDGRDRIRPHQWRHjUHDOL]DomRGHHVWXGRV
SHVTXLVDV H SXEOLFDo}HV VREUH D IRUPDomR SURILVVLRQDO GH PDJLVWUDGRV H VREUH WHPDV
FRQWHPSRUkQHRV UHODFLRQDGRV jV FRPSHWrQFLDV SURILVVLRQDLV GD PDJLVWUDWXUD WUDEDOKLVWD H DR
DSHUIHLoRDPHQWR GD SUHVWDomR MXULVGLFLRQDO DWUDYpV GD 5HVROXomR (1$0$7 Q  GH  GH
DJRVWRGH
2WHPDGDLQYLVLELOLGDGHS~EOLFDHGDVXEDOWHUQLGDGHYHPVHQGRDPSODPHQWHWUDEDOKDGR
QRkPELWRGD(VFROD-XGLFLDOGR7575-HGD(1$0$7SHUDQWHRVMXt]HVGHVGHVHQGR
TXH HQWUH  H  IRUDP UHDOL]DGDV HGLo}HV GR SURMHWR GHQRPLQDGR ³9LYHQGR R 7UDEDOKR
6XEDOWHUQR´ TXH UHQGHX SURGXWRV GLYHUVRV SDUD XVR SHGDJyJLFR QD -XVWLoD FRPR RV OLYURV
9LYHQGRR7UDEDOKR6XEDOWHUQRDVH[SHULrQFLDVGHGR]HPDJLVWUDGRVHGLomRSHR
'LiULRVGD$OWHULGDGHQRSUHORRGRFXPHQWiULR³(XXPRXWUR´HDVGXDVUHYLVWDVHPTXDGULQKRV
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TXHIRUDPFODVVLILFDGDVHPFRQFXUVRS~EOLFRUHDOL]DGRSHOD(VFRODQRDQRGH3RUPHLRGD
3RUWDULD(-QRFRQFXUVRSUHYLXDLPSUHVVmRGDUHYLVWDFODVVLILFDGDHPSULPHLUROXJDUH
XPD PHQomR KRQURVD DRV VHJXQGR FRORFDGR FDVR PHUHFHGRU $R ILQDO GR FHUWDPH R SULPHLUR
FODVVLILFDGRIRUDPRVDXWRUHVGDUHYLVWDLQWLWXODGD³1LQJXpP´HDPHQomRKRQURVDILFRXSDUDR
VHJXQGR FODVVLILFDGR FRP R WUDEDOKR LQWLWXODGR ³5HIOH[}HV GH XP ,QYLVtYHO´ (P UHXQLmR GR
&RQVHOKR 3HGDJyJLFR GD (VFROD -XGLFLDO UHDOL]DGD QR GLD  SRU PHLR GH SODWDIRUPD
GLJLWDO ]RRP  IRL GHOLEHUDGD D SXEOLFDomR GRV GRLV WtWXORV FRQIRUPH FRQVWD HP $WD D VHJXLU
WUDQVFULWR
³$SyV GHEDWHV SRU XQDQLPLGDGH GR &RQVHOKR 3HGDJyJLFR IRL
DSURYDGD D LPSUHVVmRGHPLO YROXPHVGDKLVWyULDHP TXDGULQKRVTXH
REWHYH R SULPHLUR OXJDU QR FRQFXUVR )RL DSURYDGD WDPEpP D
LPSUHVVmR GH LJXDO YROXPH GH UHYLVWDV HP TXDGULQKRV GD VHJXQGD
FODVVLILFDomR GR FRQFXUVR DSyV DQiOLVH GH YLDELOLGDGH H FXVWRV
$SURYDGDSRUXQDQLPLGDGHDHGLomRHPHERRNGDVGXDVKLVWyULDVHP
TXDGULQKRV SULPHLUDHVHJXQGDFODVVLILFDGDVQRFRQFXUVR ´
5HOHYDQWHGHVWDTXHTXHDLPSRUWkQFLDGRWHPDHVWiSUHYLVWRQD5HVROXomR(1$0$7Q
 GH  GH PDUoR GH  TXH UHJXODPHQWD DV FRPSHWrQFLDV GRV PDJLVWUDGRV GR WUDEDOKR
VHQGRXPGRVTXDWURHL[RVGHIRUPDomRHWLFLGDGHDOWHULGDGHUHVROXomRGHFRQIOLWRVHGLUHLWRH
VRFLHGDGH1RHL[RDOWHULGDGHKiXPVXEHL[RHVSHFtILFRSDUDRWUDEDOKRGHVHQYROYLGRSHODHVFROD
HTXHGmRDGHUrQFLDDRSURMHWRHjVUHYLVWDVDRHL[RGHFRPSHWrQFLDV7UDWDVHGRVXEHL[RTXH
WUDWD GD (03$7,$ VHQGR GHVFULWD FRPR XPD GDV FRPSHWrQFLDV D FDSDFLGDGH GR PDJLVWUDGR
H[HUFHUDPDJLVWUDWXUDFRPHPSDWLD
$OpP GLVVR D SXEOLFDomR GDV UHYLVWDV HP TXDGULQKRV p HVWi DOLQKDGR DR GLYXOJDU R
FRQKHFLPHQWR SURGX]LGR QD (VFROD -XGLFLDO GR 7575- HP FRQVRQkQFLD FRP R 3ODQR
(VWUDWpJLFRGR7575-GHQWURGRREMHWLYRHVWUDWpJLFRDVHJXLUGHVFULWR
³3URPRYHUDPELHQWHVGHWUDEDOKRVHJXURVHSURWHJLGRVDGLJQLILFDomR
GR WUDEDOKDGRU D QmR GLVFULPLQDomR GH JrQHUR UDoD H GLYHUVLGDGH R
FRPEDWHDRWUDEDOKRLQIDQWLOEHPFRPRDJHVWmRHRXVRVXVWHQWiYHO
HILFLHQWH H HILFD] GRV UHFXUVRV VRFLDLV DPELHQWDLV H HFRQ{PLFRV
YLVDQGR R DOFDQFH GRV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO 
2'6GD2UJDQL]DomRGDV1Do}HV8QLGDV±$JHQGD´
-iDSXEOLFDomRGHQRPLQDGD³&DGHUQRV /LWHUiULRV´HVWiDVVRFLDGDDXP SURMHWRGDDWXDO
GLUHomR GD HVFROD QR VHQWLGR GH HVWLPXODU PDJLVWUDGR H VHUYLGRUHV D GDUHP SXEOLFLGDGH DRV
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WUDEDOKRVOLWHUiULRVTXHSURGX]HPRXPHVPRLQFHQWLYDUHVVDSURGXomRDSDUWLUGDFULDomRGHXP
HVSDoRHPXPYHtFXORSHULyGLFRSDUDFRQWHUWDLVSURGXo}HV
&RPSHULRGLFLGDGHVHPHVWUDOHVVHVFDGHUQRVTXHSRVVXHPRWtWXORSURYLVyULRGH³)LFomRH
'LUHLWR´ H VHUi XP SURMHWR FRQGX]LGR SRU XP GRV FRQVHOKHLURV GD (VFROD FRQIRUPH FRQVWD GH
DWDGD UHXQLmR GR &RQVHOKR 3HGDJyJLFR GR GLD  6HUi SXEOLFDGR XP FKDPDPHQWR GH
WUDEDOKRVSRUPHLRGHHGLWDOTXHVHUiSXEOLFDGRHPEUHYH
2V ³&DGHUQRV -XUtGLFRV´ SRU VXD YH] WrP FRPR REMHWLYR GLYXOJDU R FRQKHFLPHQWR
UHODWLYRDRVWHPDVFRQWHPSRUkQHRVOLJDGRVDR3RGHU-XGLFLiULRHj-XVWLoDGR7UDEDOKRGLVFXWLGRV
QRV FRQJUHVVRV RX VHPLQiULRV UHJLRQDLV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV SURPRYLGRV SHOD (VFROD
-XGLFLDO GR 7ULEXQDO 5HJLRQDO GR 7UDEDOKR GD  5HJLmR 0DQWHQGRVH RV UHJLVWURV GHVWHV
HQFRQWURV DWUDYpV GH UHYLVWDV HOHWU{QLFDV SRGHVH SRWHQFLDOL]DU VHX DOFDQFH PDQWHUVH XP
KLVWyULFR GDV GLVFXVV}HV H DSURYHLWDU R PDWHULDO SURGX]LGR SDUD D UHDOL]DomR GH DWLYLGDGHV
IRUPDWLYDV SDUD RV PDJLVWUDGRV H VHUYLGRUHV 2 PDWHULDO D VHU SXEOLFDGR VHUi IRUQHFLGR SHORV
GRFHQWHV TXH DWXDUmR QRV SDLQpLV GH GHEDWHV TXH FRPS}HP D HVWUXWXUD GHVVHV HYHQWRV 2V
GRFHQWHV VmR FRQYLGDGRV H FRQWUDWDGRV D SURGX]LUHP XP WH[WR IRUPDWDGR GH DFRUGR FRP DV
QRUPDV GH GRFXPHQWDomR GD $VVRFLDomR %UDVLOHLUD GH 1RUPDV 7pFQLFDV $%17  FRP QR
PtQLPRHQRPi[LPRSiJLQDV
'D WLUDJHP &DGD XPD GDV UHYLVWDV HP TXDGULQKRV WHUi XPD WLUDJHP GH  PLO 
H[HPSODUHV D VHUHP GLVWULEXtGRV HQWUH RV PDJLVWUDGRV GR WUDEDOKR PDJLVWUDGRV VHUYLGRUHV H
S~EOLFRHPJHUDOQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURDOpPGHXPDYHUVmRHOHWU{QLFD2VGHPDLVLWHQV
WHUmRDSHQDVYHUVmRHOHWU{QLFD
1HVWD FRQWUDWDomR IRUDP RUJDQL]DGRV HP ORWH RV REMHWRV LQGLYLVtYHLV &DGD UHYLVWD HP
TXDGULQKRVVHUiFRQVLGHUDGDLQGLYLVtYHOHPUHODomRjVXDYHUVmRLPSUHVVD LWHP HHOHWU{QLFD
LWHP   (VWD RSomR WHYH SRU SUHPLVVD REVHUYDU R SULQFtSLR GD HFRQRPLFLGDGH SRLV DVVLP
SURFHGHQGRRFRUUHUiDSHQDVXPVHUYLoRGHDUWHGDFDSDSDUDDPEDVDVUHYLVWDV QDYHUVmRHERRN
HKLVWyULDHP TXDGULQKRVLPSUHVVD DRLQYpVGHGRLV VHUYLoRVRTXHVHIDULDQHFHVViULR FDVRD
FRQWUDWDomRIRVVHGLYLGLGDHPLWHQVGLVWLQWRV$GHPDLVDPEDVDVYHUV}HV±HOHWU{QLFDHLPSUHVVD
 SRVVXLUmR D PHVPD GLDJUDPDomR LQWHUQD 'HPRQVWUDVH DVVLP WHFQLFDPHQWH D HILFLrQFLD GD
SUHVWDomR GRV VHUYLoRV SHOD DXVrQFLD GH UHSHWLomR XPD DUWH GD FDSD DR LQYpV GH GXDV XPD
GLDJUDPDomR LQWHUQD DR LQYpV GH GXDV  H VXD FRQVHTXHQWH HFRQRPLD GH FXVWRV DOpP GH DEULU D
SRVVLELOLGDGH GH REWHQomR GH SUHoR PDLV EDL[R DWUDYpV GD HFRQRPLD GH HVFDOD QD UHDOL]DomR
FRQMXQWDGDYHUVmRLPSUHVVDHVHXUHVSHFWLYRHERRN3RUILPGHVWDFDVHFRPREHQHItFLRLQGLUHWR
JHUDGR SHOD FRQWUDWDomR FRQMXQWD D XQLGDGH YLVXDO GRV GRLV SURGXWRV ± KLVWyULD HP TXDGULQKRV
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LPSUHVVDHGLJLWDO HERRN DOLQKDQGRVHjVGLUHWUL]HVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD 8QLmR  7&8
TXH UHFRPHQGD TXH D OLFLWDomR VHMD SURFHGLGD SRU LWHQVORWHV VRPHQWH TXDQGR IRU HFRQ{PLFD H
WHFQLFDPHQWHYLiYHOPDVQDOLFLWDomRHPWHODDGLYLVmRGRREMHWRHPYiULRVLWHQVORWHVSRGHULD
DIHWDUDVXDLQWHJULGDGHHFRPSURPHWHUDSHUIHLWDH[HFXomRGRPHVPR
$OpPGLVVRWRGRVRVFDGHUQRVHOHWU{QLFRVGHFDGDXPGRVLWHQVHWHUmRDPHVPD
LGHQWLGDGHYLVXDOHDPHVPDGLDJUDPDomR$VVLPLJXDOPHQWHKDYHUiREVHUYkQFLDGRSULQFtSLRGD
HFRQRPLFLGDGH KDYHQGR JDQKR GD SURGXomR HP HVFDOD Mi TXH D FRQWUDWDGD YDL SUHFLVDU FULDU
DSHQDV XPD LGHQWLGDGH YLVXDO H XPD GLDJUDPDomR SDUD FDGD UHYLVWD &RP HVWD IRUPDWDomR
EXVFRXVHDGHTXDURREMHWRGRVLWHQVGHVWDFRQWUDWDomRDRGLVSRVWRQRVDUWLJRV,,9H
   WRGRV GD /HL  H j 6~PXOD Q  GR 7ULEXQDO GH &RQWDV GD 8QLmR QR TXH
FRQFHUQHjVXDGLYLVLELOLGDGH
(QWUH RV LWHQV  H  GHVWDFDPRV TXH Ki SRXFDV GLIHUHQoDV PDV TXH DFUHGLWDPRV H
SHUFXWLUHPQRYDORUGRSURGXWRILQDOSRLVDTXDQWLGDGHGHSiJLQDVSUHYLVWDLQIOXHQFLDQRWHPSR
GHH[HFXomRGRVHUYLoRGHGLDJUDPDomR3RUWDQWRIRUDPDSUHVHQWDGRVHPLWHQVVHSDUDGRV
eSRVVtYHOYHULILFDUTXHSDUDR/RWHDGHPDQGDHVWiHVWDEHOHFLGDHpFRQKHFLGDSRLV
VHUmRSXEOLFDGDVGXDVUHYLVWDVHPTXDGULQKRVMiHODERUDGDVYHQFHGRUDHVHJXQGDFODVVLILFDGDHP
&RQFXUVRHQmRKDYHUiDOWHUDomRGHVVHTXDQWLWDWLYR
4XDQWRDRVLWHQVHKiXPDSUHYLVmRGHVHUYLoRURWLQHLURGHGLDJUDPDomRHGLWRUDomR
UHJLVWUR QR ,6%1 GDV SXEOLFDo}HV RULXQGDV GD SURJUDPDomR GD (VFROD -XGLFLDO  SRUpP FRP
HQWUHJDVSDUFHODGDVHVHPDFHUWH]DGHTXHWRGRVRVGRFHQWHVUHDOPHQWHHQWUHJXHPRVDUWLJRVTXH
VHUmRVROLFLWDGRV3RUWDQWRVXDVFDUDFWHUtVWLFDVDWHQGHPRVFULWpULRVQHFHVViULRVSDUDDXWLOL]DomR
GRVLVWHPDGHUHJLVWURGHSUHoRVSRLVRVLWHQVHHVmRGLYLVtYHLVGHPRGRTXHVHMDSRVVtYHOR
UHJLVWUR FRP EDVH QR SUHoR FHUWR GH GHWHUPLQDGD XQLGDGH GR SURGXWRVHUYLoR TXH VH SUHWHQGH
DGTXLULU $ GHPDQGD SHOR REMHWR VHUi UHSHWLGD RX URWLQHLUD KDYHQGR QHFHVVLGDGH GH GLYHUVDV
FRQWUDWDo}HVDRORQJRGHXPGHWHUPLQDGRSHUtRGRSRUpPQmRpSRVVtYHODGHILQLomRSUHFLVDGD
TXDQWLGDGHQHFHVViULDGRREMHWRVHQGRLPSUHYLVtYHO DGHPDQGDH[DWDSRLV SRGHKDYHUDOJXPD
HQWUHJD GH DUWLJRV TXH ILTXH FRPSURPHWLGD H TXH QmR UHVXOWH HP XP PDWHULDO TXH VH WHQKD
FRQGLo}HVGHSXEOLFDomR

(63(&,),&$d®(67e&1,&$6('(6&5,d2'266(59,d26
(VSHFLILFDomRWpFQLFDSDUDR/RWH,WHQVH$UWHGDFDSDGLDJUDPDomRHGLWRUDomR
HLPSUHVVmRGH GXDV HGLo}HVGHUHYLVWDHPTXDGULQKRVLPSUHVVDFRP PLO H[HPSODUHV
H DUWH GD FDSD GLDJUDPDomR HGLWRUDomR JHUDomR H SXEOLFDomR GH  GXDV  UHYLVWDV HOHWU{QLFDV
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HERRN 8PDHGLomRVHUiGDKLVWyULDHPTXDGULQKRVLQWLWXODGD³1LQJXpP´HDVHJXQGDHGLomRGD
KLVWyULDHPTXDGULQKRVLQWLWXODGD³5HIOH[}HVGHXP,QYLVtYHO´
$&RQWUDWDQWHGHYHUiIRUQHFHUPHLRHOHWU{QLFRFRQWHQGRRVDUTXLYRVHP3')GHYLGDPHQWH
UHYLVDGRVGDKLVWyULDHPTXDGULQKRV
2PDWHULDOHQFDPLQKDGRj&RQWUDWDGDSDUDDGLDJUDPDomRGHFDGDKLVWyULDHPTXDGULQKRV
WHUiQRPi[LPR YLQWHHTXDWUR SiJLQDV
 &ULDomR SHOD &RQWUDWDGD PHGLDQWH SUpYLR EULHILQJ GH XPD SURSRVWD GH DUWH GD FDSD GD
KLVWyULDHPTXDGULQKRVLPSUHVVDHHOHWU{QLFD HERRN DVHUDSURYDGDSHOD&RQWUDWDQWHFRQWHQGR
WH[WRVHDSOLFDomRGHORJRVHLOXVWUDomRVHQGRHVWD~OWLPDIRUQHFLGDSHOR V DXWRU HV GDKLVWyULD
³1LQJXpP´
&RPSRVLomRGDFDSDVHPRUHOKDVLPSUHVVmRSDSHOFRXFKpIRVFRJUDPDWXUDJ
$FDEDPHQWRJUDPSHDGRGREUDGR
 $ &RQWUDWDGD GHYHUi IRUQHFHU SURYD GH FRU LPSUHVVD GD FDSD GD KLVWyULD HP TXDGULQKRV
LPSUHVVDHHOHWU{QLFD HERRN 
 $ &RQWUDWDGD GHYHUi HQYLDU SRU HPDLO RV DUTXLYRV GD FDSD GD KLVWyULD HP TXDGULQKRV
LPSUHVVDHHOHWU{QLFD HERRN 
)RUPDWRGDIROKDGDUHYLVWDHPTXDGULQKRV$PHULFDQR)RUPDWRIHFKDGRFPGHDOWXUD[
FPGHODUJXUD$EHUWRFPGHDOWXUD[FPODUJXUD
&RPSRVLomRGRPLRORDSXEOLFDomRWHUiDWp YLQWHHTXDWUR SiJLQDV,PSUHVVmRFRORULGD
SDSHOFRXFKpIRVFRJPð
$&RQWUDWDGDGHYHUiIRUQHFHUSURYDGHFRULPSUHVVDGDUHYLVWDHPTXDGULQKRVHPEDL[D
UHVROXomR GR PLROR H DUTXLYR ILQDOL]DGR HP 3') SDUD DYDOLDomR GH GLDJUDPDomR DQWHULRU j
LPSUHVVmR
 $ &RQWUDWDQWH SURYLGHQFLDUi D ILFKD FDWDORJUiILFD H D &RQWUDWDGD R UHJLVWUR ,6%1 
,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG%RRN1XPEHUWHQGRFRPRHGLWRUR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD
5HJLmR
$UHYLVWDHPTXDGULQKRVHOHWU{QLFD HERRN GHYHUiVHUDSUHVHQWDGDQRIRUPDWR3')HH
SXE
$UHYLVWDHPTXDGULQKRVHOHWU{QLFD HERRN GHYHUiSRVVXLU
D  FRQWH~GR IOH[tYHO HP UHODomR j GLVWULEXLomR GR WH[WR DGDSWiYHO jV GLIHUHQWHV GLPHQV}HV GH
WHOD
E GLVSRQLELOLGDGHGHLQVHUomRGHFRQWH~GRGLQkPLFRHLQWHUDWLYRFRPRYR]YtGHRiXGLROLQNV
LQWHUQRVHH[WHUQRVQRWDVGHURGDSpVXPiULRHWF
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F  SURWHomR FRQWUD SLUDWDULD SRU PHLR GH XP VLVWHPD TXH FRQWUROD R OLFHQFLDPHQWR GH GLUHLWRV
DXWRUDLV
G LPDJHQVFRPXWLOL]DomRGHDUTXLYRVHPIRUPDWR31* LPDJHSQJ -3(* LPDJHMSHJ *,)
LPDJHJLI H69* LPDJHVYJ[PO 
1RGRZQORDGGRVHERRNVRVXVXiULRVWHUmRGLUHLWRDGHVWLQiORVH[FOXVLYDPHQWHSDUDXVR
SUySULRQmRVHQGRSHUPLWLGDDUHSURGXomRLPSUHVVmRGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomR
2VVHUYLoRVGHDUWHGDFDSDGLDJUDPDomRHHGLWRUDomRGDUHYLVWDHPTXDGULQKRVLPSUHVVD
H HOHWU{QLFD HERRN  VHUi H[HFXWDGR GH DFRUGR FRP RV FURQRJUDPDV GH H[HFXomR GR VXELWHP
GHVWH7HUPRGH5HIHUrQFLD
'RV&ULWpULRVGH6XVWHQWDELOLGDGH
 (PFRQIRUPLGDGHFRP R*XLDGH&RQWUDWDo}HV6XVWHQWiYHLV SDUDLQFOXVmRGHFULWpULRV
GH VXVWHQWDELOLGDGH QDV FRQWUDWDo}HV GH EHQV H VHUYLoRV QR kPELWR GD -XVWLoD GR 7UDEDOKR GH
SULPHLUR H VHJXQGR JUDXV RV SURGXWRV RULXQGRV GD PDGHLUD FRPR SDSHO H OiSLV GHYHP VHU
IDEULFDGRV FRP PDWpULD SULPD RULXQGD GH IRQWHV GH PDQHMR VXVWHQWiYHO $ FRPSURYDomR GD
FRQIRUPLGDGH GHYHUi VHU IHLWD SRU PHLR GH &HUWLILFDGR GH &DGHLD GH &XVWyGLD QRV WHUPRV GD
$%17 1%5  &HUWLILFDGR &HUIORU )6& RX VLPLODUHV GHVGH TXH UHFRQKHFLGRV
QDFLRQDOPHQWH
2VHORGHFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVGH&DGHLDGH&XVWyGLDGHYHUiVHUDSRVWRGH
IRUPDFODUDHYLVtYHOQRVSURGXWRV
 (P FRQIRUPLGDGHFRP R*XLDGH&RQWUDWDo}HV6XVWHQWiYHLV SDUDLQFOXVmRGHFULWpULRV
GH VXVWHQWDELOLGDGH QDV FRQWUDWDo}HV GH EHQV H VHUYLoRV QR kPELWR GD -XVWLoD GR 7UDEDOKR GH
SULPHLUR H VHJXQGR JUDXV D WLQWD XWLOL]DGD QR SURGXWR GHYH VHU DWy[LFD OLYUH GH VROYHQWH H GH
FRPSRVWRVRUJkQLFRVYROiWHLVVHPSLJPHQWRVjEDVHGHPHWDLVSHVDGRVIXQJLFLGDVVLQWpWLFRVRX
GHULYDGRVGHSHWUyOHR
 $ &RQWUDWDGD GHYHUi SURYLGHQFLDU R DGHTXDGR GHVFDUWH GR OL[R RULJLQiULR GRV VHUYLoRV
DWHQWDQGRVH SDUD RV FULWpULRV GH VXVWHQWDELOLGDGH DPELHQWDO H SDUD DV QRUPDV DPELHQWDLV
YLJHQWHV HP HVSHFLDO R *XLD GH &RQWUDWDo}HV 6XVWHQWiYHLV SDUD LQFOXVmR GH FULWpULRV GH
VXVWHQWDELOLGDGH QDV FRQWUDWDo}HV GH EHQV H VHUYLoRV QR kPELWR GD -XVWLoD GR 7UDEDOKR GH
SULPHLUR H VHJXQGR JUDXV DQH[R j 5HVROXomR &6-7 Q  GH  GH VHWHPEUR GH  H D
,QVWUXomR1RUPDWLYDQGD6/7,032*
(VSHFLILFDo}HVWpFQLFDVSDUDR,WHP$UWHGDFDSDGLDJUDPDomRHGLWRUDomRJHUDomRH
SXEOLFDomRGHDWp GXDV UHYLVWDVHOHWU{QLFDV HERRNV RULXQGDVGRV&DGHUQRV/LWHUiULRVFRP
WtWXORSURYLVyULR³)LFomRH'LUHLWR´RULXQGRVGDSURGXomRGHPDJLVWUDGRVHVHUYLGRUHVGR757
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GD5HJLmR
 $ &RQWUDWDQWH GHYHUi IRUQHFHU PHLR HOHWU{QLFR FRQWHQGR RV DUTXLYRV HP :RUG
GHYLGDPHQWHUHYLVDGRV
 2 PDWHULDO HQFDPLQKDGR j &RQWUDWDGD SDUD D GLDJUDPDomR WHUi QR Pi[LPR  FHP 
SiJLQDV HP IRUPDWR $ FRP DWp  WUrV PLO  FDUDFWHUHV SRU SiJLQD LQFOXLQGR HVSDoRV RX
TXDOTXHURXWUDFRPELQDomRGHWDPDQKRGHSiJLQDHTXDQWLGDGHGHFDUDFWHUHVUHSUHVHQWDQGRXP
YROXPH Pi[LPR GH WH[WR GH  VHLVFHQWRV PLO  FDUDFWHUHV LQFOXLQGR HVSDoRV WDEHODV
JUiILFRVHLPDJHQV
 &ULDomR SHOD &RQWUDWDGD PHGLDQWH SUpYLR EULHILQJ GH XPD SURSRVWD GH DUWH GD FDSD GR
OLYUR HOHWU{QLFR HERRN  FRQWHQGR WH[WRV LPDJHQV LOXVWUDo}HV H DSOLFDomR GH ORJRV D VHU
DSURYDGDSHOD&RQWUDWDQWH
 $ &RQWUDWDGD GHYHUi IRUQHFHU R DUTXLYR GD FDSD GR OLYUR HOHWU{QLFR HERRN  SRU PHLR
HOHWU{QLFR
$&RQWUDWDGDWDPEpPGHYHUiDSUHVHQWDURDUTXLYRILQDOL]DGRHPPHLRGLJLWDOHGLWiYHOHP
IRUPDWRTXHSHUPLWDRFRQWUROHGHDOWHUDo}HVSDUDUHYLVmRHRXDSURYDomR
 $ &RQWUDWDQWH SURYLGHQFLDUi D ILFKD FDWDORJUiILFD H D &RQWUDWDGD R UHJLVWUR ,6%1 ±
,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG%RRN1XPEHU±WHQGRFRPRHGLWRUR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD
5HJLmR
2OLYURHOHWU{QLFR HERRN GHYHUiVHUDSUHVHQWDGRQRIRUPDWR3')HHSXE
2OLYURHOHWU{QLFR HERRN GHYHUiSRVVXLU
D  FRQWH~GR IOH[tYHO HP UHODomR j GLVWULEXLomR GR WH[WR DGDSWiYHO jV GLIHUHQWHV GLPHQV}HV GH
WHOD
E GLVSRQLELOLGDGHGHLQVHUomRGHFRQWH~GRGLQkPLFRHLQWHUDWLYRFRPRYR]YtGHRiXGLROLQNV
LQWHUQRVHH[WHUQRVQRWDVGHURGDSpVXPiULRHWF
F LPDJHQV FRPXWLOL]DomRGHDUTXLYRVHP IRUPDWR31* LPDJHSQJ -3(* LPDJHMSHJ *,)
LPDJHJLI H69* LPDJHVYJ[PO 
1RGRZQORDGGRVHERRNVRVXVXiULRVWHUmRGLUHLWRDGHVWLQiORVH[FOXVLYDPHQWHSDUDXVR
SUySULRQmRVHQGRSHUPLWLGDDUHSURGXomRLPSUHVVmRGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomR
$HQWUHJDGRVSURGXWRVHPDUTXLYRGHYHUiVHUYLD:H7UDQVIHUFRQWHQGRGRLVGLUHWyULRV
XPFRPR V DUTXLYR V JHUDGR V SHODIHUUDPHQWDGHHGLWRUDomRHOHWU{QLFD (38% HRXWURFRP
XP DUTXLYR 3') FRP D tQWHJUD GR OLYUR LQFOXLQGR FDSD RUHOKDV IROKD GH URVWR ILFKD
FDWDORJUiILFDVXPiULRDSrQGLFHHFRQWUDFDSD
FDGDWtWXORGRVXPiULRGHYHUiFRQWHUOLQNVSDUDRUHVSHFWLYRFRQWH~GR
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RDUTXLYR3')GHYHUiFRQWHUERRNPDUNV KLSHUOLQNV 
 2V VHUYLoRV GH DUWH GD FDSD GLDJUDPDomR H HGLWRUDomR GRV FDGHUQRV OLWHUiULRV VHUmR
H[HFXWDGRV GH DFRUGR FRP R FURQRJUDPD GH H[HFXomR GR VXELWHP  GHVWH 7HUPR GH
5HIHUrQFLD
(VSHFLILFDo}HVWpFQLFDVSDUDR,WHP$UWHGDFDSDGLDJUDPDomRHGLWRUDomRJHUDomRH
SXEOLFDomR GH DWp  TXDWRU]H  &DGHUQRV -XUtGLFRV HP IRUPDWR GH UHYLVWD HOHWU{QLFD HERRN 
RULXQGRVGRVVHPLQiULRVUHJLRQDLVHGHFRQJUHVVRV
 $ &RQWUDWDQWH GHYHUi IRUQHFHU SRU PHLR HOHWU{QLFR RV DUTXLYRV HP :RUG GHYLGDPHQWH
UHYLVDGRV
 2 PDWHULDO HQFDPLQKDGR j &RQWUDWDGD SDUD D GLDJUDPDomR GR WHUi QR Pi[LPR 
GX]HQWDV  SiJLQDV HP IRUPDWR $ FRP DWp  WUrV PLO  FDUDFWHUHV SRU SiJLQD LQFOXLQGR
HVSDoRV RX TXDOTXHU RXWUD FRPELQDomR GH WDPDQKR GH SiJLQD H TXDQWLGDGH GH FDUDFWHUHV
UHSUHVHQWDQGR XP YROXPH Pi[LPR GH WH[WR GH  VHLVFHQWRV PLO  FDUDFWHUHV LQFOXLQGR
HVSDoRVWDEHODVJUiILFRVHLPDJHQV
 &ULDomR SHOD &RQWUDWDGD PHGLDQWH SUpYLR EULHILQJ GH XPD SURSRVWD GH DUWH GD FDSD GR
OLYUR HOHWU{QLFR HERRN  FRQWHQGR WH[WRV LPDJHQV LOXVWUDo}HV H DSOLFDomR GH ORJRV D VHU
DSURYDGDSHOD&RQWUDWDQWH
 $ &RQWUDWDGD GHYHUi IRUQHFHU SRU PHLR HOHWU{QLFR FRQWHQGR R DUTXLYR GD FDSD GR OLYUR
HOHWU{QLFR HERRN 
$&RQWUDWDGDWDPEpPGHYHUiDSUHVHQWDURDUTXLYRILQDOL]DGRHPPHLRGLJLWDOHGLWiYHOHP
IRUPDWRTXHSHUPLWDRFRQWUROHGHDOWHUDo}HVSDUDUHYLVmRHRXDSURYDomR
 $ &RQWUDWDQWH SURYLGHQFLDUi D ILFKD FDWDORJUiILFD H D &RQWUDWDGD R UHJLVWUR ,6%1 ±
,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG%RRN1XPEHU±WHQGRFRPRHGLWRUR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD
5HJLmR
2OLYURHOHWU{QLFR HERRN GHYHUiVHUDSUHVHQWDGRQRIRUPDWR3')HHSXE
2OLYURHOHWU{QLFR HERRN GHYHUiSRVVXLU
D  FRQWH~GR IOH[tYHO HP UHODomR j GLVWULEXLomR GR WH[WR DGDSWiYHO jV GLIHUHQWHV GLPHQV}HV GH
WHOD
E GLVSRQLELOLGDGHGHLQVHUomRGHFRQWH~GRGLQkPLFRHLQWHUDWLYRFRPRYR]YtGHRiXGLROLQNV
LQWHUQRVHH[WHUQRVQRWDVGHURGDSpVXPiULRHWF
F LPDJHQVFRPXWLOL]DomRGHDUTXLYRVHP IRUPDWR31* LPDJHSQJ -3(* LPDJHMSHJ *,)
LPDJHJLI H69* LPDJHVYJ[PO 
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1RGRZQORDGGRVHERRNVRVXVXiULRVWHUmRGLUHLWRDGHVWLQiORVH[FOXVLYDPHQWHSDUDXVR
SUySULRQmRVHQGRSHUPLWLGDDUHSURGXomRLPSUHVVmRGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomR
$HQWUHJDGRVSURGXWRVHPDUTXLYRGHYHUiVHUYLD:H7UDQVIHUFRQWHQGRGRLVGLUHWyULRV
XPFRPR V DUTXLYR V JHUDGR V SHODIHUUDPHQWDGHHGLWRUDomRHOHWU{QLFD (38% HRXWURFRP
XP DUTXLYR 3') FRP D tQWHJUD GR OLYUR LQFOXLQGR FDSD RUHOKDV IROKD GH URVWR ILFKD
FDWDORJUiILFDVXPiULRDSrQGLFHHFRQWUDFDSD
FDGDWtWXORGRVXPiULRGHYHUiFRQWHUOLQNVSDUDRUHVSHFWLYRFRQWH~GR
RDUTXLYR3')GHYHUiFRQWHUERRNPDUNV KLSHUOLQNV 
 2V VHUYLoRV GH DUWH GD FDSD GLDJUDPDomR H HGLWRUDomR GR OLYUR HOHWU{QLFR VHUmR
H[HFXWDGRV GH DFRUGR FRP R FURQRJUDPD GH H[HFXomR GR VXELWHP  GHVWH 7HUPR GH
5HIHUrQFLD
'D([HFXomRGRV6HUYLoRV
2VLWHQVHGR/RWHVHUmRHODERUDGRVFRQIRUPHRTXDGURDVHJXLU
$7,9,'$'(
$VVLQDWXUDGRFRQWUDWR
(PLVVmRGDRUGHPGHVHUYLoRHHQYLRGRDUTXLYRjFRQWUDWDGD
(QWUHJD GD SURSRVWD GH DUWH GD FDSD GD UHYLVWD HP TXDGULQKRV
LPSUHVVDHDGRHERRN
$SURYDomRRXSHGLGRGHDMXVWHGDDUWHGDFDSD
$SURYDomRRXSHGLGRGHDMXVWHGDSURYDGDFDSDLPSUHVVD
3URYDGHLPSUHVVmRGDFDSDGDUHYLVWDHPTXDGULQKRVLPSUHVVD
$SURYDomRGDDUWHGDFDSDLPSUHVVDHHOHWU{QLFD
(QWUHJDGDSURSRVWDGHGLDJUDPDomRGRHERRN
$SURYDomRRXSHGLGRGHDMXVWHGDGLDJUDPDomRGRHERRN
(QWUHJDGDSURSRVWDGHGLDJUDPDomRFRPDFDSD
$SURYDomRGDGLDJUDPDomRFRPSOHWDFRPFDSD
(ODERUDomRGDILFKDFDWDORJUiILFDSHODELEOLRWHFDGR7ULEXQDO
(QWUHJD GD SURSRVWD GH GLDJUDPDomR FRP D FDSD H D ILFKD
FDWDORJUiILFD
$SURYDomR GD SURSRVWD GH GLDJUDPDomR FRP FDSD H ILFKD
FDWDORJUiILFD
(QWUHJD GD REUD FRP IRUPDWR GLJLWDO Mi FRQWHQGR ILFKD
FDWDORJUiILFDH,6%1HPIRUPDWR3')HHSXE
(QWUHJDGDQRWDILVFDOGRHERRN
$WHVWHHSDJDPHQWRGRHERRN
(QWUHJD GD SURSRVWD GH GLDJUDPDomR GD UHYLVWD HP TXDGULQKRV
LPSUHVVD
$SURYDomRRXSHGLGRGHDMXVWHGDGLDJUDPDomR
(QWUHJDGRVDMXVWHVGDGLDJUDPDomR
(QWUHJDGDGLDJUDPDomRFRPSOHWD
(ODERUDomRGDILFKDFDWDORJUiILFDSHODELEOLRWHFDGR7ULEXQDO
(QWUHJD GD SURYD HOHWU{QLFD GR ERQHFR GD UHYLVWD HP TXDGULQKRV
LPSUHVVD
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$SURYDomRGRERQHFRGDUHYLVWDHPTXDGULQKRVLPSUHVVD
(QWUHJDGDSURYDLPSUHVVDFRP,6%1HILFKDFDWDORJUiILFD
$SURYDomRGDSURYDLPSUHVVD
(QWUHJDGRWRWDOGHH[HPSODUHV
(QWUHJDGDQRWDILVFDO
$WHVWHHSDJDPHQWRGDUHYLVWDHPTXDGULQKRVLPSUHVVD

















5HFHELGDDRUGHPGHVHUYLoR $QH[R, FRPDXWRUL]DomRGRILVFDOSDUDLQLFLDUDH[HFXomR
HPDWp FLQFR GLDVDSyVDDVVLQDWXUDGRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDOD&RQWUDWDGDWHUiDWp GH] 
GLDVSDUDDSUHVHQWDUSURSRVWDGH DUWHGD FDSDSDUD DYHUV}HVGROLYURLPSUHVVR HHOHWU{QLFR H
ERRN PHGLDQWHRULHQWDo}HV EULHILQJ GD&RQWUDWDQWHDUHVSHLWRGHWH[WRLPDJHQVLOXVWUDo}HVH
DSOLFDomRGHORJR
 $ ILVFDOL]DomR HP DWp  GH]  GLDV IDUi REVHUYDo}HV HVFULWDV SRU PHLR HOHWU{QLFR GRV
DMXVWHVGDFDSDGDUHYLVWDHPTXDGULQKRVLPSUHVVDHHOHWU{QLFD HERRN 
&DVRDDUWHVHMDUHSURYDGDRXFDVRVHMDYHULILFDGDDQHFHVVLGDGHGHDMXVWHVDRWUDEDOKR
UHDOL]DGRD&RQWUDWDGDWHUiDWp FLQFR GLDVSDUDDSUHVHQWDURDUTXLYRFRPXPDVHJXQGDYHUVmR
GDVDUWHVQRVWHUPRVGRTXHKRXYHUVLGRRULHQWDGRSHODILVFDOL]DomR
$ILVFDOL]DomRWHUi FLQFR GLDVSDUDDSURYDUDVHJXQGDYHUVmRGDDUWHGDFDSD
 1mR KDYHQGR FRUUHo}HV D VHUHP IHLWDV QD DUWH D &RQWUDWDGD WHUi  FLQFR  GLDV SDUD
DSUHVHQWDURDUTXLYRGDFDSDGDUHYLVWDHPTXDGULQKRVHOHWU{QLFD HERRN HXPDSURYDGDFDSD
GD UHYLVWD HP TXDGULQKRV LPSUHVVD H D ILVFDOL]DomR WHUi LJXDO SUD]R SDUD DSURYDU RX VROLFLWDU
DMXVWHV
$VHJXLUD&RQWUDWDGDWHUiDWp TXLQ]H GLDVSDUDDSUHVHQWDUSURSRVWDGHHGLWRUDomRH
GLDJUDPDomRDVHUDYDOLDGDHYDOLGDGDSHOD&RQWUDWDQWHGHQWURGH GH] GLDV
&DVRUHSURYDGDDSURSRVWDGHHGLWRUDomRHGLDJUDPDomRD&RQWUDWDGDWHUiDWp FLQFR 
GLDV~WHLVSDUDDSUHVHQWDUVHJXQGDSURSRVWDTXHVHUiDYDOLDGDHYDOLGDGDSHOD&RQWUDWDQWHGHQWUR
GHLJXDOSUD]R
1mRKDYHQGRFRUUHo}HVDVHUHPIHLWDVQHPPRGLILFDo}HVTXHGHYDPVHULPSOHPHQWDGDV
SRUTXDOTXHUUD]mRD&RQWUDWDGDRXTXHPHVWHLQGLFDUHPDWp FLQFR GLDVGHYHUiDSURYDUD
YHUVmRILQDOMiFRPDFDSD
 /RJR DSyV D ILQDOL]DomR GD GLDJUDPDomR D &RQWUDWDQWH WHUi DWp  GH]  GLDV SDUD
DSUHVHQWDUDILFKDFDWDORJUiILFDTXHGHYHUiVHULQFOXtGDHP FLQFR GLDV
6HQGRQHFHVViULDDWHUFHLUDSURSRVWDD&RQWUDWDGDWHUiRSUD]RGH FLQFR GLDV~WHLV
SDUD IRUQHFrOD FRQWDGR GD GDWD GH UHFHELPHQWR GD VHJXQGD SURSRVWD FRP DV REVHUYDo}HV
DQRWDGDV
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&RQVLGHUDVHWHUFHLUDSURSRVWDSDUDILQVGHHQTXDGUDPHQWRGR,QVWUXPHQWRGH0HGLomR
GH 5HVXOWDGR ,05  DTXHOD GHFRUUHQWH GH UHWLILFDomR GH HUUR D TXH D &RQWUDWDGD WLYHU GDGR
FDXVD H[FOXtGDV SRUWDQWR DV SURYDV TXH VH IL]HUHP QHFHVViULDV HP YLUWXGH GH GHPDQGDV GD
&RQWUDWDQWHRXGDVXDQmRREVHUYkQFLDGHHUURVHPSURSRVWDVDQWHULRUHV
1mRKDYHQGRFRUUHo}HVDVHUHPIHLWDVQDWHUFHLUDSURSRVWDQHPPRGLILFDo}HVTXHGHYDP
VHU LPSOHPHQWDGDV SRU TXDOTXHU UD]mR D &RQWUDWDQWH HP DWp  FLQFR  GLDV GHYHUi DSURYDU D
YHUVmRILQDO
 9HULILFDGDV LQFRQJUXrQFLDV QD WHUFHLUD SURSRVWD D &RQWUDWDGD WHUi DWp  FLQFR  GLDV
~WHLVSDUDIRUQHFHUDTXDUWDSURSRVWDDVHUYDOLGDGDSHOD&RQWUDWDQWHHPLJXDOSUD]R
5HFHELGDDILFKDFDWDORJUiILFDDHPSUHVDWHUi GH] GLDVSDUDSURYLGHQFLDUR,6%1H
HQWUHJDUDYHUVmRFRPSOHWDFRP,6%1HILFKDFDWDORJUiILFDHPIRUPDWR3')HHSXE
5HFHELGRRDFHLWHD&RQWUDWDGDWHUiDWp FLQFR GLDVSDUDHPLWLUDQRWDILVFDOUHODWLYD
DROLYURHOHWU{QLFR 3')HHSXE 
$SyVDHQWUHJDGDFDSDD&RQWUDWDGDWHUiDWp GH] GLDVSDUDDSUHVHQWDUSURSRVWDGH
GLDJUDPDomR GD UHYLVWD HP TXDGULQKRV LPSUHVVD TXH GHYHUi DEUDQJHU R OD\RXW GD SDUWH SUp
WH[WXDOGDVSiJLQDVGHFUpGLWRVDRILQDOHGHQRPtQLPR TXDWUR SiJLQDVGRPLROR
$SURSRVWDGHGLDJUDPDomRVHUiDYDOLDGDSHODILVFDOL]DomRHPDWp FLQFR GLDV
&DVRDSURSRVWDGHGLDJUDPDomRVHMDUHSURYDGDD&RQWUDWDGDWHUiDWp FLQFR GLDVSDUD
DSUHVHQWDUQRYRSURMHWRJUiILFR
 $ SURSRVWD GH VHJXQGD GLDJUDPDomR VHUi DYDOLDGD SHOD ILVFDOL]DomR HP DWp  FLQFR 
GLDV
&DVRD&RQWUDWDGDWHQKDGDGRFDXVDjQHFHVVLGDGHGHUHDOL]DomRGHWHUFHLUDSURSRVWDGH
GLDJUDPDomR LQFLGLUi QD IDL[D GH DMXVWH GR ,QVWUXPHQWR GH 0HGLomR GH 5HVXOWDGR ,05  Q
H[FOXtGDV GHVWD KLSyWHVH SRUWDQWR DV SURSRVWDV TXH VH IL]HUHP QHFHVViULDV HP YLUWXGH GH
GHPDQGDVGD&RQWUDWDQWHQmRREVHUYDGDVDQWHULRUPHQWH
&DEHj&RQWUDWDGDIRUQHFHUj&RQWUDWDQWHSULPHLUDSURYDLPSUHVVDGHPiTXLQD ERQHFD 
FRPDGLDJUDPDomRFRPSOHWDQRSUD]RGHDWp TXLQ]H GLDVDFRQWDUGRIRUQHFLPHQWRGDDUWH
GDFDSDRXGDGDWDHPTXHIRUYDOLGDGDDYHUVmRILQDOGDGLDJUDPDomRRTXHRFRUUHUSRU~OWLPR
$ILVFDOL]DomRHPDWp FLQFR GLDVIDUiDQRWDo}HVVREUHDSULPHLUDSURYDLPSUHVVD
RX DOWHUQDWLYDPHQWH FDVR FRQVWDWH LPSHUIHLo}HV RX DMXVWHV QHFHVViULRV H D GHYROYHUi j
&RQWUDWDGDSDUDDVGHYLGDVDGHTXDo}HV
 1mR KDYHQGR FRUUHo}HV D VHUHP IHLWDV QD SULPHLUD SURYD LPSUHVVD QHP PRGLILFDo}HV
TXH GHYDP VHU LPSOHPHQWDGDV SRU TXDOTXHU UD]mR D &RQWUDWDQWH HP DWp  GH]  GLDV GHYHUi
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DSURYDUDYHUVmRILQDOLPSUHVVD
7RGRVRVSUD]RVGHTXHWUDWHHVWH7HUPRGH5HIHUrQFLDTXHQmRPHQFLRQHP³GLDV~WHLV´
VHUmRFRQWDGRVFRPRGLDVFRUULGRV
$&RQWUDWDGDREULJDVHDJDUDQWLURVHUYLoRSHORSUD]RGH QRYHQWD GLDVDSDUWLUGD
GDWDGDDFHLWDomRGHILQLWLYDFRQWUDGHIHLWRVYtFLRVRXIDOKDVGHH[HFXomRLQFOXVLYHGHFRUUHQWHV
GRV PDWHULDLV XWLOL]DGRV FRPSURPHWHQGRVH D FRQFOXLU DV PHGLGDV FRUUHWLYDV SHUWLQHQWHV QR
SUD]RGH GH] GLDV~WHLVGDQRWLILFDomRIHLWDSHOD&RQWUDWDQWHVRESHQDGDVVDQo}HVSUHYLVWDV
HPOHLHRXQRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDO
2V,WHQVHVHUmRHODERUDGRVFRQIRUPHRTXDGURDVHJXLU
$7,9,'$'(
$VVLQDWXUDGRFRQWUDWR
(PLVVmRGDRUGHPGHVHUYLoRHHQYLRGRDUTXLYRjFRQWUDWDGD
(QWUHJDGDSURSRVWDGHDUWHGDFDSDGRHERRN
$SURYDomRRXSHGLGRGHDMXVWHGDDUWHGDFDSD
$SURYDomRRXSHGLGRGHDMXVWHGDSURYDGDFDSDLPSUHVVD
(QWUHJDGDDUWHGDFDSDHPPHLRHOHWU{QLFR
(QWUHJDGDSURSRVWDGHGLDJUDPDomRGRHERRN
$SURYDomRRXSHGLGRGHDMXVWHGDGLDJUDPDomRGRHERRN
(QWUHJDGDSURSRVWDGHGLDJUDPDomRFRPDFDSD
$SURYDomRGDGLDJUDPDomRFRPSOHWDFRPFDSD
(ODERUDomRGDILFKDFDWDORJUiILFDSHODELEOLRWHFDGR7ULEXQDO
(QWUHJD GD SURSRVWD GH GLDJUDPDomR FRP D FDSD H D ILFKD
FDWDORJUiILFD
$SURYDomR GD SURSRVWD GH GLDJUDPDomR FRP FDSD H ILFKD
FDWDORJUiILFD
(QWUHJDGDREUDHPIRUPDWRGLJLWDOMiFRQWHQGRILFKDFDWDORJUiILFD
H,6%1HPIRUPDWR3')HHSXE
(QWUHJDGDQRWDILVFDOGRHERRN
$WHVWHHSDJDPHQWRGRHERRN
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5HFHELGDDRUGHPGHVHUYLoRFRPDXWRUL]DomRGRILVFDOSDUDLQLFLDUDH[HFXomRHPDWp
FLQFR GLDVDSyVDDVVLQDWXUDGRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDOD&RQWUDWDGDWHUiDWp GH] GLDVSDUD
DSUHVHQWDU SURSRVWD GH DUWH GD FDSD SDUD D YHUV}HV GR OLYUR HOHWU{QLFR HERRN  PHGLDQWH
RULHQWDo}HV EULHILQJ  GD &RQWUDWDQWH D UHVSHLWR GH WH[WR LPDJHQV LOXVWUDo}HV H DSOLFDomR GH
ORJR
 $ ILVFDOL]DomR HP DWp  GH]  GLDV IDUi REVHUYDo}HV HVFULWDV SRU PHLR HOHWU{QLFR GRV
DMXVWHVGDFDSDGROLYURHOHWU{QLFR HERRN 
&DVRDDUWHVHMDUHSURYDGDRXFDVRVHMDYHULILFDGDDQHFHVVLGDGHGHDMXVWHVDRWUDEDOKR
UHDOL]DGRD&RQWUDWDGDWHUiDWp FLQFR GLDVSDUDDSUHVHQWDURDUTXLYRFRPXPDVHJXQGDYHUVmR
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GDDUWHQRVWHUPRVGRTXHKRXYHUVLGRRULHQWDGRSHODILVFDOL]DomR
$ILVFDOL]DomRWHUi FLQFR GLDVSDUDDSURYDUDVHJXQGDYHUVmRGDDUWHGDFDSD
 1mR KDYHQGR FRUUHo}HV D VHUHP IHLWDV QD DUWH D &RQWUDWDGD WHUi  FLQFR  GLDV SDUD
DSUHVHQWDURDUTXLYRGD FDSDGROLYURHOHWU{QLFR HERRN HDILVFDOL]DomRWHUiLJXDO SUD]RSDUD
DSURYDURXVROLFLWDUDMXVWHV
1mRKDYHQGRFRUUHo}HVQHPPRGLILFDo}HVTXHGHYDPVHULPSOHPHQWDGDVQDDUWHGDFDSD
D&RQWUDWDGDWHUi FLQFR GLDVSDUDHQWUHJDUDDUWHGDFDSDHPPHLRHOHWU{QLFR
 $ VHJXLU D &RQWUDWDGD WHUi DWp  GH]  GLDV SDUD DSUHVHQWDU SURSRVWD GH HGLWRUDomR H
GLDJUDPDomRDVHUDYDOLDGDHYDOLGDGDSHOD&RQWUDWDQWHGHQWURGHLJXDOSUD]R
&DVRUHSURYDGDDSURSRVWDGHHGLWRUDomRHGLDJUDPDomRD&RQWUDWDGDWHUiDWp FLQFR 
GLDV~WHLVSDUDDSUHVHQWDUVHJXQGDSURSRVWDTXHVHUiDYDOLDGDHYDOLGDGDSHOD&RQWUDWDQWHGHQWUR
GHLJXDOSUD]R
1mRKDYHQGRFRUUHo}HVDVHUHPIHLWDVQHPPRGLILFDo}HVTXHGHYDPVHULPSOHPHQWDGDV
SRUTXDOTXHUUD]mRD&RQWUDWDGDRXTXHPHVWHLQGLFDUHPDWp FLQFR GLDVGHYHUiDSURYDUD
YHUVmRILQDOMiFRPDFDSD
6HQGRQHFHVViULDDWHUFHLUDSURSRVWDD&RQWUDWDGDWHUiRSUD]RGH FLQFR GLDV~WHLV
SDUD IRUQHFrOD FRQWDGR GD GDWD GH UHFHELPHQWR GD VHJXQGD SURSRVWD FRP DV REVHUYDo}HV
DQRWDGDV
&RQVLGHUDVHWHUFHLUDSURSRVWDSDUDILQVGHHQTXDGUDPHQWRGR,QVWUXPHQWRGH0HGLomR
GH 5HVXOWDGR ,05  DTXHOD GHFRUUHQWH GH UHWLILFDomR GH HUUR D TXH D &RQWUDWDGD WLYHU GDGR
FDXVD H[FOXtGDV SRUWDQWR DV SURYDV TXH VH IL]HUHP QHFHVViULDV HP YLUWXGH GH GHPDQGDV GD
&RQWUDWDQWHRXGDVXDQmRREVHUYkQFLDGHHUURVHPSURSRVWDVDQWHULRUHV
1mRKDYHQGRFRUUHo}HVDVHUHPIHLWDVQDWHUFHLUDSURSRVWDQHPPRGLILFDo}HVTXHGHYDP
VHU LPSOHPHQWDGDV SRU TXDOTXHU UD]mR D &RQWUDWDQWH HP DWp  FLQFR  GLDV GHYHUi DSURYDU D
YHUVmRILQDO
 9HULILFDGDV LQFRQJUXrQFLDV QD WHUFHLUD SURSRVWD D &RQWUDWDGD WHUi DWp  FLQFR  GLDV
~WHLVSDUDIRUQHFHUDTXDUWDSURSRVWDDVHUYDOLGDGDSHOD&RQWUDWDQWHHPLJXDOSUD]R
1mRKDYHQGRFRUUHo}HVDVHUHPIHLWDVD&RQWUDWDQWHWHUi GH] GLDVSDUDDSURGXomR
GDILFKDFDWDORJUiILFDHHQYLRGDPHVPDj&RQWUDWDGD
5HFHELGDDILFKDFDWDORJUiILFDDHPSUHVDWHUi GH] GLDVSDUDSURYLGHQFLDUR,6%1
HQWUHJDUDYHUVmRFRPSOHWDFRP,6%1HILFKDFDWDORJUiILFDHPIRUPDWR3')HHSXE
5HFHELGRRDFHLWHD&RQWUDWDGDWHUiDWp FLQFR GLDVSDUDHPLWLUDQRWDILVFDOUHODWLYD
DROLYURHOHWU{QLFR 3')HHSXE 

'LYLVmRGH&RQWUDWRVH'RFXPHQWRVGH5HIHUrQFLD





7RGRVRVSUD]RVGHTXHWUDWHHVWH7HUPRGH5HIHUrQFLDTXHQmRPHQFLRQHP³GLDV~WHLV´
VHUmRFRQWDGRVFRPRGLDVFRUULGRV
$&RQWUDWDGDREULJDVHDJDUDQWLURVHUYLoRSHORSUD]RGH QRYHQWD GLDVDSDUWLUGD
GDWDGDDFHLWDomRGHILQLWLYDFRQWUDGHIHLWRVYtFLRVRXIDOKDVGHH[HFXomRLQFOXVLYHGHFRUUHQWHV
GRV PDWHULDLV XWLOL]DGRV FRPSURPHWHQGRVH D FRQFOXLU DV PHGLGDV FRUUHWLYDV SHUWLQHQWHV QR
SUD]RGH GH] GLDV~WHLVGDQRWLILFDomRIHLWDSHOD&RQWUDWDQWHVRESHQDGDVVDQo}HVSUHYLVWDV
HPOHLHRXQRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDO

,167580(172'(0(',d2'(5(68/7$'2 ,05 
 2 ,QVWUXPHQWRGH0HGLomRGH5HVXOWDGR ,05 SUHYLVWRQR$QH[R ,, VHUi HPSUHJDGRSDUD
DYDOLDomR GR GHVHPSHQKR GD &RQWUDWDGD FRQIRUPH RV FULWpULRV SDUD R DWLQJLPHQWR GDV PHWDV
IL[DGDV

68%&2175$7$d2
6HUiSHUPLWLGDDVXEFRQWUDWDomRGRVVHUYLoRVGHLPSUHVVmRJUiILFDHDFDEDPHQWRV
 $V VXEFRQWUDWDo}HV GHYHUmR VHU SUHYLDPHQWH VXEPHWLGDV j ILVFDOL]DomR GR FRQWUDWR SDUD
DYDOLDomRGRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVGHVWHGRFXPHQWRGHUHIHUrQFLDHGRHGLWDOLQFXPELQGR
j &RQWUDWDGD FRP HVWH ILP FRPSURYDU WDPEpP D UHJXODULGDGH ILVFDO H WUDEDOKLVWD GDV
6XEFRQWUDWDGDV

5(&(%,0(172'22%-(72
 2V H[HPSODUHV LPSUHVVRV GHYHUmR VHU HQWUHJXHV QD (VFROD -XGLFLDO ORFDOL]DGD QD $YHQLGD
3UHVLGHQWH$QW{QLR&DUORVDQGDUDODQRUWH&HQWUR5LRGH-DQHLUR5-&(3
HP GLD H KRUiULR D VHU SUHYLDPHQWH DJHQGDGRV SHORV WHOHIRQHV    RX   

 6DOYR H[LJrQFLD D VHU FXPSULGD SHOR DGMXGLFDWiULR R DFHLWH UHIHUHQWH DR UHFHELPHQWR
GHILQLWLYRVHUiSURFHVVDGRDWpRTXLQWRGLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWHDRGDSUHVWDomRGRVHUYLoR

2%5,*$d®(6'$&2175$7$'$
,QGLFDUQDGDWDGDDVVLQDWXUDGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVQRPHHWHOHIRQHGRSURILVVLRQDO
TXHDWXDUiFRPRSUHSRVWRQDIRUPDGRDUWGD/HLQ
 'DU SOHQD H ILHO H[HFXomR j FRQWUDWDomR UHVSHLWDQGR WRGDV DV FOiXVXODV H FRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGDVQHVWH7HUPRGH5HIHUrQFLDQR(GLWDOHQD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRV
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 &RPXQLFDULPHGLDWDPHQWH TXDLVTXHULUUHJXODULGDGHVTXHSRVVDPFRPSURPHWHU DHILFLrQFLD
UHVSRQVDELOLGDGHHTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVGDQGRFLrQFLDjILVFDOL]DomRGRFRQWUDWRSRUHVFULWR
SDUDDDGRomRGDVSURYLGrQFLDVFDEtYHLV
 3UHVWDU DV LQIRUPDo}HV H RV HVFODUHFLPHQWRV VROLFLWDGRV SHOD ILVFDOL]DomR GR FRQWUDWR HP
WHPSRQXQFDVXSHULRUD GRLV GLDV~WHLVVDOYRSRUPRWLYRMXVWRHFRPSURYDGDPHQWHDOKHLRj
YRQWDGHGD&RQWUDWDGD
0DQWHUGXUDQWHDYLJrQFLDGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVWRGDVDVFRQGLo}HVGHKDELOLWDomR
SDUD FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD DSUHVHQWDQGR QR TXH FRXEHU H VHPSUH TXH
VROLFLWDGR RV GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP DV FRQGLo}HV LQHUHQWHV j KDELOLWDomR MXUtGLFD
TXDOLILFDomR WpFQLFD TXDOLILFDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD H UHJXODULGDGH ILVFDO H WUDEDOKLVWD HP
FRQVRQkQFLDFRPDOHJLVODomRYLJHQWH
5HVSRQVDELOL]DUVHSHORVYtFLRVHGDQRVGHFRUUHQWHVGRSURGXWRGHDFRUGRFRPRVDUWLJRV
HGR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ 
$&RQWUDWDGDGHYHUiPDQWHUGXUDQWHWRGDYLJrQFLDGRFRQWUDWRDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
D  1mR SRVVXLU LQVFULomR QR FDGDVWUR GH HPSUHJDGRUHV IODJUDGRV H[SORUDQGR WUDEDOKDGRUHV HP
FRQGLo}HVDQiORJDVjVGHHVFUDYRLQVWLWXtGRSHOR0LQLVWpULRGR7UDEDOKRH(PSUHJRQRVWHUPRV
GD3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDO07(6'+QGHHGD3RUWDULD07%QGHGH
GH]HPEURGH
E  1mR WHU VLGR FRQGHQDGD D &RQWUDWDGD RX VHXV GLULJHQWHV SRU LQIULQJLU DV OHLV GH FRPEDWH j
GLVFULPLQDomR GH UDoD RX GH JrQHUR DR WUDEDOKR LQIDQWLO H DR WUDEDOKR HVFUDYR HP DIURQWD D
SUHYLVmRDRVDUWLJRVHGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO GH GRDUWLJRGR&yGLJR3HQDO
%UDVLOHLURGR'HFUHWRQ SURPXOJDGDR3URWRFRORGH3DOHUPR HGDV&RQYHQo}HVGD
2,7QRVDUWVH
$VHPSUHVDVFRPFHPRXPDLVHPSUHJDGRVHPVHXTXDGURGHYHPREVHUYDURGLVSRVWRQRDUW
GD/HLHQRDUWGR'HFUHWRTXHGHWHUPLQDPRSUHHQFKLPHQWRGHGRLVD
FLQFR SRU FHQWR GRV FDUJRV FRP EHQHILFLiULRV GD 3UHYLGrQFLD 6RFLDO UHDELOLWDGRV RX SHVVRDV
SRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLDKDELOLWDGDV
2SHUFHQWXDOVHUiGHILQLGRSURSRUFLRQDOPHQWHDRQ~PHURWRWDOGHHPSUHJDGRVGDHPSUHVD
QD IRUPD GR DUW  REVHUYDQGRVH TXH DSyV D GHILQLomR GR SHUFHQWXDO DSOLFiYHO HVWH GHYHUi
LQFLGLU VREUH R TXDQWLWDWLYR GH SURILVVLRQDLV DORFDGRV SDUD R FRQWUDWR D VHU FHOHEUDGR FRP D
&RQWUDWDQWH
2SHUFHQWXDOGHUHVHUYDGHYDJDVVHUiIHLWRREHGHFHQGRjVHJXLQWHSURSRUomR
D  SDUD HPSUHVDV FXMR Q~PHUR WRWDO GH HPSUHJDGRV YDULH GH  D  VHUi REVHUYDGR R
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SHUFHQWXDOGH
E  SDUD HPSUHVDV FXMR Q~PHUR WRWDO GH HPSUHJDGRV YDULH GH  D  VHUi REVHUYDGR R
SHUFHQWXDOGH
F  SDUD HPSUHVDV FXMR Q~PHUR WRWDO GH HPSUHJDGRV YDULH GH  D  VHUi REVHUYDGR R
SHUFHQWXDOGH
G SDUDHPSUHVDVFXMRQ~PHURWRWDOGHHPSUHJDGRVVXSHUHDVHUiREVHUYDGRRSHUFHQWXDO
GH
 (P FDVR GH IUDFLRQDPHQWR GR Q~PHUR GHVVDV YDJDV KDYHUi D HOHYDomR GHVWH Q~PHUR
SDUDRSULPHLUR Q~PHUR LQWHLURVXEVHTXHQWH5HVVDOWHVHTXHHVVDUHVHUYDQXQFDVHUiLQIHULRUD
XPDYDJD
$&RQWUDWDGDGHYHUiPDQWHUGXUDQWHWRGDDYLJrQFLDGRFRQWUDWRDVFRQGLo}HVDTXHVH
UHIHUHRVXELWHPVRESHQDGHUHVFLVmRFRQWUDWXDO

2%5,*$d®(6'$&2175$7$17(
6mRREULJDo}HVGR&RQWUDWDQWHDVUHVXOWDQWHVGDREVHUYkQFLDGD/HLHDVGHVFULWDV
QRVVXELWHQVDEDL[R
3URSRUFLRQDUWRGDVDVFRQGLo}HVSDUDTXHD&RQWUDWDGDSRVVDGHVHPSHQKDUVHXVVHUYLoRVGH
DFRUGRFRPDVGHWHUPLQDo}HVGR&RQWUDWRGR(GLWDOHVHXV$QH[RVHVSHFLDOPHQWHGR7HUPRGH
5HIHUrQFLD
([LJLURFXPSULPHQWRGHWRGDVDVREULJDo}HVDVVXPLGDVSHOD&RQWUDWDGDGHDFRUGRFRPDV
FOiXVXODVFRQWUDWXDLVHRVWHUPRVGHVXDSURSRVWD
3UHVWDUDVLQIRUPDo}HVHRVHVFODUHFLPHQWRVTXHYHQKDPDVHUVROLFLWDGRVSHOD&RQWUDWDGD
 1RWLILFDU D &RQWUDWDGD SRU HVFULWR GD RFRUUrQFLD GH HYHQWXDLV LPSHUIHLo}HV QR FXUVR GD
H[HFXomRGRVVHUYLoRVIL[DQGRSUD]RSDUDDVXDFRUUHomR
3DJDUj&RQWUDWDGDRYDORUUHVXOWDQWHGDSUHVWDomRGRVHUYLoRQDIRUPDGRFRQWUDWR


5LRGH-DQHLURGHMDQHLURGH
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$1(;2,
02'(/2'(25'(0'(6(59,d2



25'(0'(6(59,d21

'(6&5,d2'26(59,d2
(VSHFLILFDomRGRVHUYLoR

4XDQWLGDGHVROLFLWDGD

3UD]RGHH[HFXomR
'DWDGHHQWUHJDj&RQWUDWDGD
'DWDILPSUHYLVWD
5HVSRQViYHLV
(QWUHJXHSRU ILVFDOGRFRQWUDWR 
5HFHELGRSRU SUHSRVWRGDHPSUHVD 
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$1(;2,,
,167580(172'(0(',d2'(5(68/7$'2

1±1~PHURGHSURSRVWDVGHDUWHGDFDSD
,WHP

'HVFULomR

)LQDOLGDGH
0HWDDFXPSULU
,QVWUXPHQWRGHPHGLomR
)RUPDGHDFRPSDQKDPHQWR
3HULRGLFLGDGH
0HFDQLVPRGHFiOFXOR
,QtFLRGHYLJrQFLD
)DL[DVGHDMXVWHQRSDJDPHQWR
6DQo}HV



$VVHJXUDU TXDOLGDGH HVWpWLFD H UDSLGH] QD H[HFXomR GRV
VHUYLoRV
8PDSURSRVWDGHDUWHGDFDSD
5HODWyULRGHRFRUUrQFLDV
&RQWUROHGHSUD]RVHRFRUUrQFLDV
$FDGDHQWUHJDGHSURSRVWDGHDUWH
1~PHURGHSURSRVWDVGHGLDJUDPDomRDWpDDSURYDomRILQDO
$SyVYDOLGDGDDGLDJUDPDomRLQLFLDO
$WpGXDVSURSRVWDVGHDUWHGRYDORUGDFRQWUDWDomR
7UrVSURSRVWDVGHDUWHGHVFRQWRGH
0DLVGHWUrVSURSRVWDVGHDUWHDOpPGRGHVFRQWRGHKiD
SRVVLELOLGDGH GH UHVFLVmR FRQWUDWXDO H DSOLFDomR GDV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRHGLWDO

1±1~PHURGHSURSRVWDVGHGLDJUDPDomR
,WHP
)LQDOLGDGH
0HWDDFXPSULU
,QVWUXPHQWRGHPHGLomR
)RUPDGHDFRPSDQKDPHQWR
3HULRGLFLGDGH
0HFDQLVPRGHFiOFXOR
,QtFLRGHYLJrQFLD
)DL[DVGHDMXVWHQRSDJDPHQWR

6DQo}HV


'HVFULomR
$VVHJXUDUTXDOLGDGHHUDSLGH]jH[HFXomRGRVVHUYLoRV
8PDSURSRVWDGHGLDJUDPDomR
5HODWyULRGHRFRUUrQFLDV
&RQWUROHGHSUD]RVHRFRUUrQFLDV
$FDGDHQWUHJDGHSURSRVWDGHGLDJUDPDomR
1~PHURGHSURSRVWDVGHGLDJUDPDomRDWpDDSURYDomRILQDO
$SyVYDOLGDGDDGLDJUDPDomRLQLFLDO
$Wp GXDV SURSRVWDV GH GLDJUDPDomR  GR YDORU GD
FRQWUDWDomR
7UrVSURSRVWDVGHGLDJUDPDomRGHVFRQWRGH
0DLVGHWUrVSURSRVWDVGHGLDJUDPDomRDOpPGRGHVFRQWRGH
KiDSRVVLELOLGDGHGHUHVFLVmRFRQWUDWXDOHDSOLFDomRGDV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRHGLWDO
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1±1~PHURGHSURYDVLPSUHVVDVDWpDLPSUHVVmRILQDO
,WHP
)LQDOLGDGH
0HWDDFXPSULU
,QVWUXPHQWRGHPHGLomR
)RUPDGHDFRPSDQKDPHQWR
3HULRGLFLGDGH
0HFDQLVPRGHFiOFXOR
,QtFLRGHYLJrQFLD
)DL[DVGHDMXVWHQRSDJDPHQWR

6DQo}HV



'HVFULomR
$VVHJXUDUTXDOLGDGHHUDSLGH]jH[HFXomRGRVVHUYLoRV
8PDSURYDLPSUHVVD
5HODWyULRGHRFRUUrQFLDV
&RQWUROHGHSUD]RVHRFRUUrQFLDV
$FDGDHQWUHJDGHSURYDLPSUHVVD
1~PHURGHSURYDVLPSUHVVDVDWpDDSURYDomRILQDO
$SyVYDOLGDGDDSULPHLUDSURYDLPSUHVVD
$WpGXDVSURYDVLPSUHVVDVGRYDORUGDFRQWUDWDomR
7UrVSURYDVLPSUHVVDVGHVFRQWRGH
0DLVGHWUrVSURYDVLPSUHVVDVDOpPGRGHVFRQWRGHKiD
SRVVLELOLGDGH GH UHVFLVmR FRQWUDWXDO H DSOLFDomR GDV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRHGLWDO

1±4XDQWLGDGHGHH[HPSODUHVHPGHVFRQIRUPLGDGHDSyVDSURYDomRGDYHUVmRILQDO
,WHP
'HVFULomR
)LQDOLGDGH
0HWDDFXPSULU
,QVWUXPHQWRGHPHGLomR
)RUPDGHDFRPSDQKDPHQWR
3HULRGLFLGDGH
0HFDQLVPRGHFiOFXOR

,QtFLRGHYLJrQFLD
)DL[DVGHDMXVWHQRSDJDPHQWR 

6DQo}HV



$VVHJXUDUTXDOLGDGHjH[HFXomRGRVVHUYLoRV
1HQKXPH[HPSODUHPGHVFRQIRUPLGDGH
5HODWyULRGHRFRUUrQFLDV
&RQWUROHGHSUD]RVHRFRUUrQFLDV
8PD~QLFDYH]QDHQWUHJDGRVHUYLoR
4XDQWLGDGH GH H[HPSODUHV FRP GHVFRQIRUPLGDGHV  ;
3HUFHQWXDOGDIDL[DGHDMXVWHFRUUHVSRQGHQWH
$SDUWLUGDHQWUHJDGRVHUYLoR
$Wp  H[HPSODUHV VHUi VROLFLWDGR DSHQDV R UHID]LPHQWR
VHPLQFLGLUDMXVWHQRSDJDPHQWRGRYDORUFRQWUDWDGR
$Wp  H[HPSODUHV VHUi VROLFLWDGR R UHID]LPHQWR H
GHVFRQWDGR  GR YDORU GR H[HPSODU [ Q~PHUR GH
H[HPSODUHVTXHH[FHGHUD
$Wp  H[HPSODUHV VHUi VROLFLWDGR R UHID]LPHQWR H
GHVFRQWDGR  GR YDORU GR H[HPSODU [ Q~PHUR GH
H[HPSODUHVTXHH[FHGHUD
0DLV GH  H[HPSODUHV DOpP GR GHVFRQWR GH  Ki D
SRVVLELOLGDGH GH UHVFLVmR FRQWUDWXDO H DSOLFDomR GDV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR(GLWDO

 $ LQFLGrQFLD HP TXDOTXHU IDL[D GH DMXVWH QR SDJDPHQWR LPSOLFDUi R UHID]LPHQWR GRV
H[HPSODUHVQRSUD]RGHDWp GH] GLDVDFRQWDUGDGDWDGHQRWLILFDomRIHLWDSHOD&RQWUDWDQWH
VHPSUHMXt]RGDDSOLFDomRGDPXOWDGHPRUDHPFDVRGHH[WUDSRODomRGHVWHSUD]R
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

MINUTA
ANEXO V
PROCESSO Nº 11102/2021
PREGÃO Nº 03/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos xx dias do mês de xxxxx de xxxx no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região são
registrados os preços para a contratação de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO, nos termos da
descrição abaixo, entre o TRT 1ª Região e a empresa abaixo identificada, conforme
resultado do Pregão nº 03/2022 para Sistema de Registro de Preços.
LOTE 01
ITEM 01 – Arte da capa, diagramação, editoração e impressão de 2 (duas) edições de
revista em quadrinhos, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1 do
Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2000 (duas mil) unidades.
Preço unitário: R$
ITEM 02 – Arte da capa, diagramação, editoração, geração e publicação de 2 (duas)
revistas eletrônicas (e-book), cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1
do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2 (duas) unidades.
Preço unitário: R$
VALOR GLOBAL – LOTE 01:

ITEM 03 – Arte da capa, diagramação, editoração, geração e publicação de até 2
(duas) revistas eletrônicas (e-books), cujas especificações estão detalhadas no
subitem 3.2 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 02 (duas) unidades.
Preço unitário: R$
Comissão Permanente de Licitação
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ITEM 04 – Arte da capa, diagramação, editoração, geração e publicação de até 14
(quatorze) Cadernos Jurídicos em formato de revista eletrônica (e-book), cujas
especificações estão detalhadas no subitem 3.3 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 14 (quatorze) unidades.
Preço unitário: R$

EMPRESA VENCEDORA
EMPRESA:
CNPJ:
Responsável Legal:
CPF:
Endereço:
Cep:
Telefone:
E-mail:
PREPOSTO
NOME:
CPF:
RG:
Telefone:
E-mail:

CONDIÇÕES GERAIS
1. É parte integrante deste documento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva
gerada pelo sistema Comprasnet, nos termos do art. 11, inciso II do Decreto nº
7.892/2013.
1.1 Quando da convocação dos fornecedores registrados como
cadastro de reserva, deverá ser observada a ordem de classificação constante da ata
gerada pelo sistema Comprasnet.
1.1.1 FORNECEDORES REGISTRADOS COMO CADASTRO DERESERVA NO
GRUPO 01:
Comissão Permanente de Licitação
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1) XXXXX
CNPJ: XXX
TEL: XXXX
1.2 O registro dos demais fornecedores tem por objetivo a formação de
cadastro de reserva, no caso de exclusão do vencedor nas hipóteses prevista nos
artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.
2. Fazem parte desta Ata, independentemente de transcrição:
- o Termo de Referência;
- o Edital do Pregão;
- a Proposta Comercial.
3. Não serão permitidas adesões a esta Ata, nos termos do subitem 1.2 do Edital.
4. Os serviços registrados nesta Ata serão contratados na forma estipulada no item XX do
Edital.
4.1 O recebimento do objeto ocorrerá na forma prevista no item 6 do Termo de
Referência.
4.2 O pagamento será realizado na forma do item XXIV do Edital.
5. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
ressalvadas as hipóteses do item XIX do Edital, que trata também do procedimento
decorrente de pedido de revisão dos preços aqui registrados.
6. O fornecedor terá seu registro de preços cancelado nas hipóteses e com observância
das disposições do item XXI do Edital de Licitação.
7. O fornecedor está sujeito às sanções administrativas legais e regulamentares na forma
do item XXV do Edital.
8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Comissão Permanente de Licitação
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JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

MINUTA
9. Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União.
Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxx de xxxx.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
EMPRESA VENCEDORA

Comissão Permanente de Licitação
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MINUTA

PROCESSO Nº 11102/2021 – PE Nº xx/202_
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
DE
DIAGRAMAÇÃO,
EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO.
(Contrato nº 202_-____)

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1ª REGIÃO, instalado na Av. Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor da Escola Judicial do TRT da 1ª
Região, o Exmo. Desembargador do Trabalho __________________________,
portador da carteira de identidade nº _________, expedida pelo ________, inscrito no
CPF sob o nº _______________, e a empresa _______________________________,
estabelecida na _________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________,
adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
_________________________, portador da cédula de identidade nº ___________,
expedida pelo ______, inscrito no CPF sob o nº ______________, têm, entre si,
ajustado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, elaborado de acordo com a
minuta examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e autorizado pelo Sr.
Ordenador da Despesa às fls. ___ dos autos do processo nº 11102/2021, com fulcro na
Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/19, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a
prestação de serviços especializados de diagramação, editoração e impressão,
conforme detalhado no Termo de Referência e Anexos, acostados aos autos do
processo em referência.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e as supressões que se fizerem
necessárias no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de
acordo com o estabelecido no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - São partes
integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes
documentos acostados aos autos do processo em referência:
a) Termo de Referência e Anexos, acostados às fls. __/__;
b) Edital de Pregão de fls. ___/___;
c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. ___/___;
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d) Ata de Pregão de fls. ___/___;
e) Nota de Empenho 202_NE00____, de __/__/202_, de fls. ____;
f) Atos nºs 156/2019 e 18/2017 da Presidência TRT/RJ de fls. __/__.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - A Contratada deverá
prestar os serviços de acordo com o item 3.0 do Termo de Referência.
CLÁUSULA QUARTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO (IMR) A Contratada fica obrigada a cumprir os indicadores/metas de serviços descritos no
item 4.0 e no Anexo II do Termo de Referência, sendo aplicadas as adequações de
pagamento pelo descumprimento das referidas metas, conforme mencionado no
subitem 24.2.2 do Edital.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os ajustes de pagamento mencionados no caput desta
cláusula não excluem as penalidades previstas no presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO - O recebimento se dará na
forma e nas condições descritas no item 6.0 do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente contrato é de
12 (doze) meses, contado da assinatura, encerrando-se em __/__/____.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS – A Contratada obriga-se a
garantir o serviço pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir da data da aceitação
definitiva, na forma do subitem 3.4.2.18 do Termo de Referência.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - O presente instrumento,
durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante
discriminada: P.T. ____, N.D. ______, do O.G.U.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para fazer face às despesas inerentes à execução do presente
ajuste, foi emitida a Nota de Empenho 202_NE00____, datada de __/__/____, no valor
de R$ ____ (___________), à conta da dotação orçamentária especificada nesta
cláusula.
CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - O valor total deste contrato é
de R$ _______ (______________), englobando todos os custos diretos e indiretos
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pertinentes à execução dos serviços do objeto deste contrato, conforme previsto
também na proposta comercial.
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será efetuado na forma do item XXIV do
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – São obrigações do
Contratante as descritas no Edital e neste instrumento, além das listadas no Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São
obrigações exclusivas da Contratada as constantes do Edital, especialmente em seu
item XXVII, as detalhadas no Termo de Referência, especialmente em seu item 7.0,
bem como as descritas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE,
FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO – A execução dos serviços será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, na forma do item XXVIII do Edital.
PARÁGRAFO ÚNICO – O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a avaliação,
tratados nesta cláusula, não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não
implicará em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Nos termos
dos artigos 81, 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, do art. 7º da Lei 10.520/02, do artigo 49 do
Decreto nº 10.024/19, bem como do Ato nº 18/2017 da Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região, que estabelece procedimento para a aplicação das
sanções administrativas previstas na referida legislação, fica a Contratada, garantida a
prévia defesa, sujeita às penalidades tratadas no item XXV do Edital de Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA - DA RESCISÃO – Nas hipóteses listadas no art. 78
da Lei nº 8.666/93 e nas descritas no Edital de Licitação, o Contrato poderá ser
rescindido, em conformidade ainda com o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo
diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE EM CASO DE
RESCISÃO POR INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO - A rescisão
decorrente da inexecução total ou parcial do contrato acarretará à Contratada, além da
aplicação das penalidades previstas neste instrumento, as disposições previstas nos
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artigos 58 e 80 da Lei nº 8.666/93, bem como indenização por perdas e danos que a
Contratante vier a sofrer.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA LEGISLAÇÃO - Este contrato rege-se pela Lei nº
8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto 3.555/00, Decreto nº 10.024/19 e,
subsidiariamente, pela legislação federal correlata, medidas provisórias, bem como
pelos preceitos de Direito Público, regulamentos, instruções normativas e ordens de
serviços emanados de órgãos públicos, aplicando-se-lhes, supletivamente, nos casos
omissos, os princípios gerais dos contratos e demais disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DO FORO - Para dirimir todas as questões oriundas
do presente ajuste obrigacional, é competente o Foro da Justiça Federal - Seção
Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.
E, por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente
instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais
lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Rio de Janeiro, __ de _________ de 202_.

______________________________________________
CONTRATANTE
(TRT/RJ)

______________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª) _______________________________
Nome:
CPF:

2ª) _____________________________
Nome:
CPF:
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