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

PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2022
Processo nº 823/2021
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO,
através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 15/2022 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, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 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, e suas alterações, nº 10.024 de 20 de setembro
de 2019, nº 9.507 de 21 de setembro de 2018 e pelas cláusulas e condições constantes
deste edital 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, pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como pelo Decreto 8.538 de
06 de outubro de 2015.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.compras.gov.br
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 21/03/2022, ÀS 09 HORAS.
I - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço de assistência
técnica, manutenção preventiva, preditiva e corretiva do Centro de Dados
primário, sala-cofre, com fornecimento de peças e consumíveis, monitoramento
remoto 24 X 7 X 365 dos alarmes e subsistemas que compõem a infraestrutura do
ambiente e fornecimento sob demanda de combustível para o grupo gerador
principal e grupo gerador backup, conforme detalhado no Termo de Referência.
1.1.1 O serviço deverá ser prestado conforme descrito no Termo de Referência.
1.1.2 O histórico de manutenções encontra-se no Anexo VI do termo de
referência.
1.1.3 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.
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1.2 As Licitantes poderão efetuar visita prévia aos locais onde os serviços serão
executados, para o conhecimento dos ambientes, instalações disponíveis e
circunstâncias que condicionarão a execução dos serviços.
1.2.1 A vistoria técnica tem como objetivo dar conhecimento às empresas
licitantes dos locais e condições físicas da sala cofre, subsistemas e todos os
seus componentes, de forma a viabilizar a coleta de parâmetros e informações
necessárias para a execução de serviços, bem como para auxiliar a elaboração
das propostas de preços.
1.2.2 Por ocasião da visita não será permitido tocar ou fotografar o ambiente
interno e externo da sala cofre.
1.2.3 A vistoria poderá ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data
marcada para abertura da Licitação, devendo, neste caso, ser previamente agendada
junto à DIFTD, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da realização,
através dos telefones (21) 2380-7364 ou (21) 2380-7323, ou, ainda, pelo endereço
eletrônico diftd@trt1.jus.br.
1.2.4 As dúvidas de natureza técnica porventura surgidas por ocasião da vistoria
serão esclarecidas pela DIFTD, mediante expediente dirigido à Comissão Permanente
de Licitação (CPL), via e-mail pregao.eletronico@trt1.jus.br, até 03 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura das propostas (conforme subitem 2.1 do
presente edital). Observe-se que as vistorias realizadas após tal prazo, não
possibilitarão pedido de esclarecimento tendo em vista o prazo previsto no art. 23
do Decreto 10.024/2019.
1.2.5 Por ser facultativa, a vistoria não ensejará a emissão de comprovante.
1.3 Em hipótese alguma o desconhecimento das condições operacionais poderá ser
alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser
prestado.
1.4 Maiores informações referentes à perfeita caracterização do objeto, encontram-se
minuciosamente descritas no Termo de Referência e demais anexos do presente
instrumento convocatório.
1.5 A despesa com a contratação pretendida correrá durante o presente exercício à
conta
da
seguinte
dotação
orçamentária:
Programa
de
Trabalho
nº
02.122.0033.4256.0033, item 33.90.40, do Orçamento Geral da União.
1.6 Fazem parte deste edital:
- Termo de Referência;
- Anexo I – Relatório Técnico de Manutenção;
- Anexo II – Planilha de Estimativa de Custos;
- Anexo III – Planilha de Formação de Preços para Preenchimento pela Licitante;
- Anexo IV – Planilha de Custos de Fornecimento de Gerador Backup;
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- Anexo V – Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
- Anexo VI – Planilha de Histórico de Chamados;
- Anexo VII – Modelo de Declaração ref. Resolução nº 07/05 do Conselho Nacional de
Justiça;
- Anexo VIII – Modelo de Declaração ref. Leis de combate à discriminação de raça ou de
gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo;
- Anexo IX - Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução Contratual;
- Minuta do 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 responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do
pedido.
2.3 A impugnação não possui efeito suspensivo.
2.4 Acolhida a petição 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 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.
4.2. 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:
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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).
4.3 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 e extrajudicial, salvo 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;
g) Empresários proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto
no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98.
h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nesta
condição, em observância ao entendimento fixado no Acórdão nº 746/2014Plenário do TCU;
i)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;
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j) É inerente aos serviços contemplados no Termo de Referência a presença dos
elementos de subordinação, pessoalidade e habitualidade, caracterizando a
relação de emprego entre os profissionais e a empresa a ser contratada, o que
impede a participação de cooperativas para a prestação destes serviços.
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;
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.
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6.1.1 Deverá ser consignado no campo apropriado do sistema eletrônico o
PREÇO GLOBAL PARA 30 (TRINTA) MESES de prestação do serviço descrito no
Termo de Referência, já incluídos todos os custos diretos e indiretos pertinentes.
6.1.2 No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” devem ser incluídas
todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto, bem como o
prazo de validade da proposta, cuja omissão e/ou contrariedade implica a aceitação
daquele indicado neste edital.
6.1.3 As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
6.1.4 O cadastramento da proposta implica a aceitação plena e total das
condições deste edital e seus anexos.
6.2 É vedado ao licitante apor na proposta qualquer elemento que possa identificálo, sob pena de desclassificação.
6.3 No ato do cadastramento da proposta, os licitantes deverão anexar em campo
próprio do sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação
estabelecidos no Capítulo XIV deste edital.
6.3.1 Os licitantes ficarão dispensados de anexar os documentos de habilitação
que estejam cadastrados e disponibilizados para download no SICAF, dentro do prazo
de validade.
6.4 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.5 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.
6.6 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 nº 123/2006, no
caso de microempresas e empresas de pequeno porte;
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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.
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.
6.7 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.
6.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidos
nos subitens 6.6 e 6.7 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.
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.
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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 GLOBAL DO SERVIÇO PARA 30
MESES descrito no Termo de Referência, já incluídos todos os custos diretos e
indiretos pertinentes.
8.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior 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.
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 R$ 100,00 (CEM REAIS).
9.3 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos na Lei Complementar nº 123/2006, conforme capítulo X deste edital, seguido
da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, se não
houver licitante que atenda à primeira hipótese.
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.
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9.4 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
X - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
10.1 Após a sessão de lances e caso haja o empate previsto na Lei Complementar nº
123/2006, o sistema eletrônico identificará a ME ou EPP e enviará uma mensagem
automática convocando-a para apresentar um novo lance inferior ao menor lance
ofertado, sendo-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
10.1.1 Caso a ME ou EPP convocada não ofereça uma nova proposta, serão
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
10.2 Caso nenhum licitante venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as
regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/19, subsidiados pela Lei nº 8.666/93.
XI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
11.1 Será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos
previstos neste Edital e no Termo de Referência, contiver o MENOR PREÇO
GLOBAL PARA 30 MESES de prestação do serviço, devendo o preço proposto
incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes.
XII – DA NEGOCIAÇÃO
12.1 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.
12.1.1 A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de
comunicação (chat) disponibilizado no sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.
XIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
13.1 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 XIV.
13.2 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
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prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação feita pelo pregoeiro no chat de
mensagens, sob pena de desclassificação.
13.3 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.
13.3.1 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.
13.4 A arrematante deverá apresentar sua proposta de acordo com o modelo do
Anexo III.
13.5 A proposta comercial deverá conter ainda as seguintes informações:
a)
prazo de validade da proposta;
b)
razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s), e-mail e o
respectivo endereço.
13.5.1 Não havendo indicação do prazo acima mencionado ou na hipótese de
divergência em relação àquele estabelecido neste edital, será considerado o constante
do edital.
13.6 Juntamente com a proposta comercial a arrematante deverá apresentar
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, com acreditação do INMETRO,
para a NBR 15247, objetivando a manutenção nas salas cofre modelo
Lampertz/Rittal.
13.6.1 Caso a arrematante não possua a certificação descrita no subitem
13.6, será aceito um termo emitido por empresa certificada pela ANBT NBR 15247
para manutenção em salas cofre modelo Lampertz/Rittal, confirmando que a
arrematante é empresa credenciada por esta para atuar como seu representante
autorizado.
13.7 O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha
de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os
preços unitários necessitem de ajustes aos valores estimados pelo TRT, ou
quando forem constatados erros de somatório/cálculos.
13.8 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 13.2, a contar da convocação feita pelo
pregoeiro.
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13.9 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.
13.10 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.
XIV - DA HABILITAÇÃO
14.1 A habilitação do licitante 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);
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;
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h) Certidões negativas de falências e recuperação judicial ou extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da empresa;
i) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, que deverão comprovar:
i.1) Consideram-se exigíveis o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis do ano imediatamente anterior ao da presente licitação, caso a
arrematante seja convocada à apresentação de sua proposta em data
posterior ao último dia do mês de maio.
i.2) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), demonstrando valores superiores a 1, resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

SG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo> 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
>1
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

>1

i.2.1) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do
que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 11.1, “i.2"
deverão comprovar, no momento da habilitação, patrimônio líquido de, no
mínimo, 10% do valor global estimado neste edital (para 12 meses). A
comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documento
assinado por profissional legalmente habilitado, desde que não seja
possível a obtenção dessa informação no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF.
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante art. 29, V, da
Lei nº 8.666/93;
k) 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.
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l) 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 VIII.
14.1.1 Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há
mais de três meses da data da apresentação da proposta, o Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis (14.1, alínea “i”) poderão ser atualizados por índices oficiais.
14.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificarão eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU;
14.2.1 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/).
14.2.2 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.
14.3 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.
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14.4 Os licitantes ficarão dispensados de apresentar os documentos de habilitação
cadastrados no SICAF e dentro do prazo de validade.
14.4.1 No caso do subitem 14.4, o pregoeiro verificará a conformidade das
informações constantes na Declaração do SICAF com os correspondentes
documentos anexados ao sistema.
14.4.2 O pregoeiro poderá emitir, por meio de sítio na internet, a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) mencionada na alínea “j”, caso esta não esteja
cadastrada no SICAF.
14.4.3 Caso conste no cadastro do SICAF ou tenha sido anexado ao sistema
Compras.gov 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) e emitir certidões atualizadas, a fim de obter as informações
necessárias à habilitação do licitante.
14.4.4 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.
14.4.5 Caso não seja possível a emissão de certidão eletrônica atualizada
pelo pregoeiro, o licitante terá o prazo de duas horas, a contar da solicitação, para
enviar o aludido documento atualizado via sistema Compras.gov.
14.5 O pregoeiro verificará se o licitante efetuou, em campo próprio do sistema
Compras.gov, a declaração a que alude o subitem 14.1, alínea “k”.
14.6 Se as declarações a que aludem a alínea “l” do subitem 14.1 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 13.2 do edital.
14.7 Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF
deverão ser anexados ao sistema Compras.gov no momento do cadastramento da
proposta comercial, conforme disposto no subitem 6.3 deste edital.
14.8 O licitante deverá anexar juntamente com a proposta, na forma do subitem 6.3
do edital, os seguintes documentos de habilitação técnica:
a) Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou, de forma satisfatória,
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serviço de manutenção em datacenters, com características semelhantes e
compatíveis com as descritas no Termo de Referência, por período não inferior a
03 (três) anos.
a.1) Entende-se por semelhança e compatibilidade com o objeto contratual a
execução simultânea dos serviços de manutenção, 24 horas por dia, ininterruptamente,
em sala-cofre de ao menos 15 m2 de área com, no mínimo, as seguintes especificações
de seus subsistemas:
I) sistema de suprimento ininterrupto de energia elétrica, maior ou igual a 40
kVA;
II) sistema de fornecimento de energia de emergência (grupo motogerador) com capacidade maior ou igual a 80 kVA;
III) sistema de ar condicionado de precisão com capacidade maior ou igual a 20
kW.
a.2) Será aceito o somatório de atestados para comprovar o requisito mínimo de
tempo exigido na alínea “a”.
a.3) Para somatório de tempo de prestação de serviço (alínea a), os atestados
deverão se referir a períodos distintos.
a.4) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução.
a.5) 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.6) 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) Declaração contendo o nome do engenheiro que será o responsável técnico pelo
contrato. Esta declaração deverá estar acompanhada de cópia do comprovante de
registro junto ao CREA, indicando a sua habilitação para Engenharia Civil, Elétrica
ou Mecânica, e de Certidão de Acervo Técnico (CAT) da qual conste Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do referido engenheiro no exercício da função de
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responsável técnico por serviço de manutenção corretiva, preditiva e preventiva de
salas cofre.
b.1) A arrematante ficará dispensada da apresentação do comprovante de
registro do profissional junto ao CREA se o nome do mesmo constar da Certidão
requerida no subitem 14.7, alínea “c” (abaixo).
c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA, comprovando o
registro da empresa para engenharia Civil, Elétrica ou Mecânica.
14.9 Os documentos exigidos poderão ser analisados pela unidade técnica para
emissão de parecer técnico em eventual diligência instaurada pelo(a) pregoeiro(a), o(a)
qual poderá considerá-lo no julgamento da habilitação.
14.10 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.
14.10.1 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.
14.10.2 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.
14.11 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.
14.11.1 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.
14.12 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 14.7.
14.13 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.
Comissão Permanente de Licitação

16

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

14.14 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos exigidos no presente edital.
14.15 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.
14.16 A ausência do envio da documentação exigida para o certame ensejará a
instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das
sanções previstas neste edital.
14.17 Se a documentação de habilitação não estiver completa e em estrita conformidade
com as exigências deste edital, o licitante será inabilitado.
14.18 As condições de habilitação deverão ser mantidas durante todo o procedimento
licitatório.
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.
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.
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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 10.024/2019.
XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
17.1 A licitante vencedora deverá assinar o termo contratual no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de sua convocação, conforme prevê o artigo 64 da Lei nº
8.666/93.
17.2 Quando da assinatura do contrato, será verificado se as condições de habilitação
estão mantidas.
17.3 O TRT também realizará consulta “online” ao Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados (CADIN). O resultado da consulta ao CADIN, que será anexado aos autos do
processo administrativo, não será fator impeditivo para a assinatura do contrato
(Acórdão Nº 6246/2010 – TCU – 2ª Câmara).
XVIII - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
18.1 São obrigações e responsabilidades da Contratada as estabelecidas no item 7.0 do
Termo de Referência e no contrato, bem como as estabelecidas neste item.
18.2 A Contratada deverá ainda apresentar à fiscalização, declaração, na forma do
Anexo VII 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 e de 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 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos
2º, inciso VI, e 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
XIX - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
SERVIÇOS
19.1 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente
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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.
XX - DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1 A inexecução parcial ou total do contrato ensejará sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas em lei.
XXI - DO VALOR ESTIMADO
21.1 Estimam-se para a prestação do serviço o valor mensal de R$ 47.176,04
(quarenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e quatro centavos) e o valor global de
R$ 1.987.356,95 (hum milhão, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e
seis reais e noventa e cinco centavos), de acordo com a planilha estimativa de custo do
Anexo II.
21.2 Os valores unitários e global estimados pelo Tribunal deverão ser considerados
pelas licitantes como preço máximo, conforme disposto no art. 40, inciso X da Lei
8.666/93.
XXII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
22.1 O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) meses, contado a partir da sua
assinatura, ressalvada a hipótese de prorrogação contratual nos termos do art. 57, inciso
II, da Lei nº 8.666/93.
XXIII - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
23.1 O contrato poderá ser reajustado, ante requerimento da Contratada, observada a
periodicidade de 1 (um) ano, contada da data limite para a apresentação das propostas,
adotando-se para tanto, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA/IBGE para o período, com base na seguinte fórmula:
R = (I - lo) . P
Io

Onde:
R = reajuste procurado;
I = número índice relativo ao mês do reajuste;
Io = número índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta, no
caso do primeiro reajuste, ou da data do fato gerador do último reajuste concedido, para
os reajustes que se sucederem;
P = preço atual dos serviços.
23.2 A data do aniversário da proposta será sempre considerada como marco inicial do
período de correção para os reajustes subsequentes, observado, quanto aos efeitos
financeiros, o prazo decadencial previsto no subitem 23.5.
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23.3 O pedido deverá ser dirigido à fiscalização do contrato e deverá ser expresso
quanto aos valores pretendidos, bem como, quanto à data a partir da qual se requer o
reajuste.
23.4 Os efeitos financeiros do reajuste poderão retroagir, conforme o pedido, até a data
do aniversário da proposta, observados, ainda, os subitens subsequentes.
23.5 O prazo decadencial para o requerimento da recomposição será de 60 (sessenta)
dias, a contar do dia em que restar preenchido o requisito temporal para a concessão,
consoante os subitens 23.1 e 23.2. Após o prazo estabelecido, os efeitos financeiros
retroagirão, no máximo, até a data do pedido, a depender dos termos da solicitação da
Contratada.
23.6 A celebração de prorrogações contratuais quando já preenchido o requisito
temporal para concessão de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela
Contratada, implicará preclusão lógica do direito de pleitear reajustes quanto aos
períodos anteriores às prorrogações.
23.7 Também ocorrerá preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois
de extinto o contrato.
XXIV - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
24.1 Será exigida da licitante vencedora a apresentação ao Gestor do Contrato, no
prazo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data de assinatura do contrato,
comprovante de prestação da garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor global da proposta, com validade para todo o período de execução do
objeto do contrato, mediante a opção por uma das modalidades previstas no artigo 56 da
Lei nº 8.666/93:
a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b. Seguro garantia; ou
c. Fiança bancária.
24.2 A garantia contratual na modalidade de caução em dinheiro deverá ser efetuada
mediante depósito em uma conta garantia na Caixa Econômica Federal, conforme artigo
82 do Decreto nº 93.872/1986, titulada pelas partes: Contratado (caucionário) e Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (beneficiário).
24.3 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
24.4 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter
validade durante a vigência do contrato.
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24.5 A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o
modelo constante no Anexo IX.
24.6 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
24.7 Havendo prorrogação da vigência contratual, a Contratada deverá apresentar
complementação da garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor global dos
serviços referentes ao período acrescido, com validade por todo o período prorrogado,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de início dos efeitos do aditivo.
24.8 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada nas
mesmas condições.
24.9 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventualmente valores
devidos à Contratante.
24.10 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor global do contrato, por dia
de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
24.10.1 A inobservância do prazo fixado para a atualização da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor acrescido,
por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
24.11 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite do valor a ser
garantido, a título de garantia.
24.12 A retenção efetuada com base no subitem 24.11 não gera direito a nenhum tipo
de compensação financeira à Contratada.
24.13 A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base
no subitem 24.11 por qualquer das modalidades de garantia.
24.14 O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia, após o
regular processo administrativo, poderá ser glosado de pagamento devido à Contratada.
24.15 O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos
de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.
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XXV - DO PAGAMENTO
25.1 O pagamento à Contratada será mensal, composto por uma parcela fixa, referente
a custos com os serviços de manutenção e serviços correlatos, e por uma parcela
variável, referente aos serviços contratados sob demanda, na forma do subitem 4.5.6 do
termo de referência.
25.2 O pagamento será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota fiscal ou fatura.
25.2.1 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.
25.2.2 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 da
prestação do serviço.
25.3 Fica a Contratada ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado
se as condições de habilitação estão mantidas.
25.4 A Contratante poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento
com as obrigações mencionadas no subitem 25.3.
25.5 O pagamento poderá sofrer adequações decorrentes do não atendimento dos
parâmetros previstos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR - Anexo V).
25.6 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.
25.7 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.
25.8 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:
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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.
25.9 Fica a empresa vencedora ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de
Opção pelo Simples juntamente com a primeira Nota Fiscal, sem prejuízo de a empresa
informar imediatamente à Contratante, a qualquer tempo, qualquer alteração da sua
permanência no Simples Nacional.
25.9.1 A declaração de que trata o caput 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.
25.9.2 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.
25.9.3 Verificando-se que a empresa não consta do cadastro do Simples
Nacional, após a consulta realizada na forma do subitem 25.9.2, 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.
25.9.4 A empresa vencedora deverá apresentar novo Termo de Opção pelo
Simples no caso de prorrogação da vigência contratual.
XXVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
26.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, 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.
26.2 A penalidade de multa será aplicada de acordo com a tabela abaixo:
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GRAU
1
2
3
4
5
6
ITEM

1

2

3

4

1
2
3
4

5
6

CORRESPONDÊNCIA
0,2% sobre o valor mensal do contrato
0,4% sobre o valor mensal do contrato
0,8% sobre o valor mensal do contrato
1% sobre o valor mensal do contrato
1,5% sobre o valor mensal do contrato
2% sobre o valor mensal do contrato
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
GRAU
INCIDÊNCIA
CONDUTAS ESPECÍFICAS
Atrasar, injustificadamente, a apresentação ou a
reapresentação do Plano de Manutenção
contendo a indicação das datas previstas para
Por dia, limitado a 6%
2
realização das manutenções preventivas e um
do valor mensal.
cronograma de execução das
atividades
relacionadas à manutenção preditiva, conforme
disposto no item 4.8.2 do Documento de
Referência.
Atrasar, injustificadamente, o atendimento dos
Por hora, limitado a 30%
6
chamados de Severidade 1, observado o
do valor mensal.
disposto nos itens 4.3.2 e 4.3.3 do Documento de
Referência.
Atrasar, injustificadamente, o atendimento dos
chamados classificados nas Severidades 2 e 3,
Por hora, limitado a 10%
4
observado o disposto no Índice de Medição de
do valor mensal do
Resultados, conforme disposto no item 5.0 do
contrato.
Documento de Referência.
Descumprir, injustificadamente, os prazos de
Por dia, limitado a 10%
4
manutenção
estabelecidos
no
Plano
de
do
Manutenção.
valor mensal do contrato.
CONDUTAS GERAIS
Dificultar a comunicação com o preposto da
Por mês de ocorrência.
empresa por falta de contato com o número de
2
telefone/e-mailfornecido.
Permitir a presença de funcionário sem uniforme,
1
Por mês de ocorrência.
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado
e/ou sem crachá.
Não substituir o funcionário que apresente
Por funcionário e a
2
conduta inconveniente.
cada
mês de ocorrência.
Manter funcionário sem qualificação para
Por funcionário e a
3
executar os serviços contratados.
cada
mês de ocorrência.
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual) aos seus funcionários e de
2
Por mês de ocorrência.
adotar providências em relação àqueles que se
negarem a usá-los.
Recusar-se, injustificadamente,
a
executar
5
Por serviço recusado.
serviço
previsto
no
Documento
de
Referência/contrato.
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7
8
9
10

11

12
13
14

15

16

17
18
19

20

Deixar
de
cumprir,
injustificadamente,
determinação formal ou instrução complementar
do gestor ou fiscais do contrato.
Entregar com atraso e de forma injustificada os
esclarecimentos
formais
solicitados
pela
gestão/fiscalização do contrato.
Deixar de comunicar ao gestor/fiscal do contrato
qualquer anormalidade referente à execução
dos serviços.
Deixar de cumprir os prazos e índices de
medição de resultados (IMR) estabelecidos no
documento de referência.
Deixar de iniciar, injustificadamente, a execução
de serviço nos prazos estabelecidos no
Documento de Referência ou, se for o caso,
determinados pela gestão/fiscalização do contrato,
observado o disposto no IMR, quando cabível.
Deixar
de
disponibilizar
equipamentos,
ferramentas,
aparelhos
e/ou
materiais
necessários à realização dos serviços, e em
perfeitas condições de uso.
Deixar de zelar pelas instalações do Contratante.
Executar
serviços
incompletos,
paliativos,
substitutivos como por caráter permanente, ou
deixar
de
providenciar
recomposição
complementar.
Destruir ou danificar bens materiais ou
documentos por culpa ou dolo de seus
funcionários.
Permitir situação que crie a possibilidade de
causar dano
físico,
lesão
corporal
ou
consequência
letal
nas dependências do
Contratante.
Suspender ou interromper a execução dos
serviços contratados, salvo por motivo de força
maior.
Utilizar as dependências da Contratante para
fins diversos do objeto do Contrato.
Deixar de manter as condições de habilitação
para a contratação.
Suspensão temporária da certificação provocada
pelo não atendimento dos procedimentos exigidos
pela ABNT por parte da Contratada.
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Por descumprimento.

1

Por dia, limitado a 1%.

2

Por fato não comunicado.

2

Por descumprimento ou
por hora,
conforme
o
caso,
limitado a 2%.

2

Por descumprimento ou
por
dia, conforme o
caso, limitado a 2%.

2

Por mês de ocorrência.

2

Por fato gerador.

3

Por serviço incompleto.

2

Por fato ou material,
conforme o caso.

6

Por fato gerador.

6

Por dia, limitado a 5%.

4
4

6

Por mês que verificada
a
ocorrência.
Por mês de ocorrência.
Por dia em que a
solução ficar sem a
certificação ABNT NBR
15.247, até o limite de 30
(trinta) dias.
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Descumprir quaisquer outras obrigações
Por mês de
previstas no Documento de Referência, que
ocorrência ou fato
2
não tenham sido objeto de previsão
gerador, conforme o
específica. A penalidade será aplicada a
caso.
partir do segundo registro do acontecimento
de mesma natureza.
A critério da autoridade competente, considerando a falta de gravidade da conduta e
OBS: ausência de prejuízos, poderá ser aplicada a penalidade de Advertência na
primeira ocorrência das condutas descritas nesta tabela.
As multas previstas nesta tabela são cumuláveis, limitando-se a 10% sobre o valor
OBS2:
mensal do contrato a totalidade das multas a serem aplicadas por mês.
MULTAS POR ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E POR INEXECUÇÃO
PARCIAL OU TOTAL
Atrasar o início da prestação do serviço contratado, limitado 0,5%, por dia, sobre o
1
a 15 dias. Após o décimo quinto dia e a critério da valor
anual
da
Administração, poderá ser configurada a inexecução total da contratação.
obrigação.
Atrasar o início da prestação do serviço contratado, em prazo
superior a 15 dias, no caso de a Administração, segundo 10% sobre o valor
2
critério de conveniência e oportunidade, entender razoável o anual da contratação.
prosseguimento da execução do objeto.
Inexecução parcial. Entendendo-se como qualquer ato 10% sobre o valor
3
promovido pela Contratada que implique a descontinuidade da parcela inadimplida.
dos serviços.
30% (trinta por cento)
sobre o valor total do
4
Perda da certificação ABNT NBR 15.247.
contrato
5
Inexecução total do contrato por causas diversas das descritas Até 30% sobre o valor
total da contratação ou
no item anterior.
da parcela inadimplida

26.3 Sujeita-se também a contratada às penalidades previstas nos incisos I e III do Art.
87, da Lei 8.666/93.
26.4 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.
26.5 Na forma o Ato nº 18/2017 da Presidência deste TRT, o valor da multa, aplicada
após o regular processo administrativo, será deduzido dos créditos futuros da contratada
ou, se inviabilizado, cobrado por meio de GRU. Inviabilizada a dedução e havendo
inadimplemento da GRU, será executada a garantia de execução contratual. Não se
efetivando o pagamento por um dos meios anteriores, serão adotadas as providências
inerentes à inscrição em dívida ativa.
26.5.1 A Contratada autoriza o TRT/RJ a descontar das faturas devidas, os
valores correspondentes às multas aplicadas.
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26.6 As sanções previstas nos itens 26.1 e 26.3 poderão ser aplicadas cumulativamente
com a de multa e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato.
26.7 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.
XXVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 Fica ressalvado ao TRT 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
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.
27.2 Fica a licitante ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação.
27.3 A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste edital.
27.4 Será permitida a subcontratação para execução de atividades específicas
relacionadas aos equipamentos que compõem os subsistemas da sala-cofre e
quando se fizer necessária a atuação do fabricante ou de empresa ultra
especializada, desde que não comprometam a certificação ABNT-NBR 15.247,
nos termos do subitem 6.0 do termo de referência.
27.4.1 Por se tratar de serviços que comprometem a certificação
mencionada no subitem anterior, não será permitida a subcontratação para as
atividades listadas no subitem 6.2 do termo de referência, quando relacionadas à
célula da sala cofre.
27.5 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.
27.6 Quaisquer esclarecimentos e/ou alterações serão comunicados por meio do site do
TRT - www.trt1.jus.br e www.compras.gov.br. As retificações, por iniciativa oficial ou
provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes.
27.7 O sistema eletrônico produzirá, automaticamente, ata circunstanciada da sessão
pública imediatamente após seu encerramento, a qual ficará acessível no Portal de
Comissão Permanente de Licitação
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Compras do Governo Federal – Compras.gov e nela serão registradas as ocorrências
relevantes.
27.8 O resultado desta licitação será divulgado no sítio www.compras.gov.br e publicado
na Imprensa Oficial.
27.9 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 março de 2022.
Leonardo do Nascimento Lopes dos Santos
Diretor da Secretaria de Administração de Contratos - SCO
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ANEXO VII
Modelo de Declaração Referente Resolução CNJ nº 07/2005
Ref.: Pregão nº XX/XX
...............................................,
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 Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos 2º, inciso VI, e 3º da Resolução Nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
..............................................
(data)
....................................................................
(representante)
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão nº XX/20XX

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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ANEXO IX
Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução Contratual
Ref.: Pregão nº XX/20XX
1. Pela presente, o (a) ............................ (nome da instituição fiadora) com sede em
.................... (endereço completo), por seus representantes legais infra-assinados,
declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa
renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa
........................ (nome da empresa afiançada), com sede em...................... (endereço
completo), até o limite de R$ .............. (valor da garantia) .............. (valor por escrito)
para efeito de garantia à execução do Contrato nº ............ (número do contrato),
decorrente do processo licitatório .......... (modalidade e número do instrumento
convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região para .............. (objeto da licitação).
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA,
de todas as obrigações estipuladas no contrato acima tratado, abrangendo o pagamento
de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
3. Esta fiança é válida por ......... (período correspondente à vigência do contrato
acrescida de 3 (três) meses, quando previsto no Edital), contados a partir de .......... (data
de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto, em.......... (último dia de
vigência).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela
AFIANÇADA, o FIADOR efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no
âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90
(noventa) dias após o vencimento desta fiança.
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por
este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste
ato e por este instrumento perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais
e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Tribunal
Comissão Permanente de Licitação
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Regional do Trabalho da 1ª Região se ver compelido a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o
FIADOR não tiver recebido do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região qualquer
comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de
que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original
desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de
qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação
assumida por força deste documento.
9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação
bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar
a presente fiança.
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são
autorizados pela referida entidade federal.
(Local e data)
(Instituição garantidora)
(Assinaturas autorizadas)

Comissão Permanente de Licitação
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llqo~]]qesdnl̀el_`ko`e]qesdn]qdtgo]jsmokvldnsjkxgmls`lxv

23


¸¹¢¡£¨¦¨¢£¨¤¡º»®¼½¼¾°±¿¾À



668 68  8 7688688!"9 !88
8678888 #3$ 68%&23$% '6"9()*
+',-
./ 06'6018!2 -+ !63245&246607-
86807 869  08 79768 "7868
06  0966 8:8 56 6365636 '6"97
 - &2468'8 80*860;0 68-
6&$%<(22= &246-
><68 606"98 &60668 '6?5&3226@36,*
0A62 -26BC6D30668 8'?5&3226@36,*
0A62 -B&B4C6D206686 0 8'0E08
&4FG226@
HI180J 568 886'68  66  
6 8! 8K 81LK7KL&4-2?3M266?= 666L
= LJ< 7  888700"96  8!"
66866"9-
.INOPQI
.RSTUVWXYZVYV[V\]SXYVTUX^S_S̀XZXYVYS[S[UV\\abUXYXU\XcdTYZVYeYfZaXTgYhYijRkTYZVYlm;@1
6806' '68-
8InonQI
8++  , 6 1BBG23J&34;@1p6  866*"95+qJ
36412/6r&sBs-
IOtuvwuxIyzw{|u}~xQI
62$ 68%8068 &46;@1-
.6&$%06 606!"9&36'8-
>IPux{tIIzut{ut~QI
>62$ 68%08 66 6<061C= B3-666L7p
8 6 7  -?2L16B34&6, 6  8  -
B# 16B34&42 0 -
>.6&$%0 66 6<06 1C= &2-666L7p
  0 -
>8<686   066*"9)C=L=7J,C(<< 6 B
$8%6 8 2B;F 08897086  8666"960!

567689  85  8  6
 ¡¢¡£££¤¡¥¦§
¤¤¨¤© ¢¡¢£ª¨«¡¬¢¨¢¨¨¥£©¨®¯°±²¯³
´¡¡¦¤³¦¨£¡¡µ¤¶¦¨£¦©¤¨¢¤«¡£¨¢¡¨·´¡«

23

abcdefghijhkhlmfecnfopm
xzyq{f~rfq qz{qmw|yqffddedfedfncdfbdft fkgjkhjhkhh



66 86 87 8 26 8
 8 8 8  
!"!#!$%&'()*+,%,%-,+,./0'%1,%23.4315'67%
!"!#!$!#68  899 699 :;<=66
 6 >?8@AB2CC278 =9D6
!"!#!$!E2F 68G688  689=6998H:HIJJCKBLC:8 
 A<:2L A<:JCC
!M%-53N(5.*%1,%OP,.Q/0'%&'3+R*+Q*S7%
!M!#:  7?86>8 T?U6  VJCF TG
68W68X8886  8> 869
D  7?88Y868  89 887688 8
9Z  8 U899V 8 686 8  896 8 8 8
D86 8V68
!M!#!#:  66?6D6V6  D8
87688 79896T 8 7 88T  9Z 8
676 8 898 666896 6
!M!E:  7?>T 2CF76G686 8 86
886  [9 A89 >889Z8
96T89  888\87678> U89 8
676 8968]89 667
!M!E!#I9 89 7?89= 89 88\8 D
Z9 87686 89 D6V6
!M!E!E5U89 88Z 886  Z88[9 
A898 7?8768 8= 6 ]789 
!M!^:  7?8>8 Z68869V6D?
      88676 8 89
!M! 8U68D86 866 8] X896T8969
 68=6_3JT 889] 8? VLF6G68
W68669
!M!`<    8T86 6 88?  U9867 9
88=696  8986898\8  8  
886 696T 8 98?68   968]8 8\8 8
8678=68689 8>  8888 =9688668
567689  85  8  6
abcdefghijhkhlmfecnfopmfaqrqfstruvuwqrfqfqxytzyuwu{q{tf{t|yqfw}~uq
qwt||tff|txuzytftz{trtfttyrzuwftfuzvr tffw}{ufhkhhmnmn
yy~|jj~rq{myrylmx|mrj~rq{j~qt|jwz|xyq{wx tzymy 

23

_`abcdefghfifjkdcaldmnk
vxwoy~d|~pdooxyoku~zwoddbbcbdcbdlabd`bdrdiehifhfiff



76 66 866 887 88687688
!"#$%&'(#)*#+%',-./(01%#*#2-34&,'*-4%3#$%&'(.3#)*#5%6./.4(01%7#
!"!896 8876:8 :9  7;6 
 6 8  <88686=>6
!"!?<86:@88868 6  8 8 798
68A B;C6  DE6F68G68 86 
886 
!"!H<  7;76 6I68  866:9 :9
76767J7676    8B88666 A
 76   7 868666B 888I6868 
6  8 8K
(L;6  6:9M6 78 I668N
OL=EPQPPF
!"!  7;6 I6888I686:@8K
(LG  I68J6E86  FN
OL#6 66:9  N
/L6 66:9 866N
)L866:9N
*L7 876 6E86  FN
RL 86:96N
SL7  876:8866 86B 88I 8>68 668N
TL76:96  8876:86B 88U866678 76 N
.L6 66:9 888;768866:976:96 8 8
876:86B 88689 978 
VL8:9J   
!"!WX;6    ; 66 I B 
6 8:98686    
!"!YX876: I68  8 7;868666B    6 
6 868  6
!"!Z[ 567689 \8 =6:@8  5 8E5\]=5F
;6B:9  868 
!"!Z!8<5\]=5 ;8:96B 
86^6 6888 886 8 9

567689  85  8  6
_`abcdefghfifjkdcaldmnkd_opodqrpstsuopdodovwrxwsusyoyrdyrzwodu{|so}
ourzzrd~dzrvsxwrdrxyrpr~drrwpxsu~drdsxt~prd~du{ys~dfiffk lkl 
ww|zhh|p~oykwpwjkvzkph|p~oyh|orzhu~xzvwoy~uvrxw~kw

23

_`abcdefghfifjkdcaldmnk
vxwoy~d|~pdooxyoku~zwoddbbcbdcbdlabd`bdrdiehifhfiff



7556 669  69!8
6"
#$%&'()'*+,+-./+01)2'
#$%&$%37669 4969 887688968 8 
546 6 89  9!86  886678   6"
#$%&$83  766! 8 !968 6788:8
7868"
#$%&$8$%; 83<= 96 >9?88678
684 79888964 8:6@"A3"B"
#$%&$CD8E 86 878678! 79866 8968
6 "
#$%&$#;88768 98F6 8! !4  8 8
86678888  6"
#$%&$#$%;88768F6 8 7986G6 8  A3= ?686 8
 86696869"
#$%%'HI.1JI.)K'L),.)M/-.+01M.K2'
#$%%$%3<9 876  7:87!4:!8<6G68 
88:66 :68:68 89NA32OB3AB  8EP6
Q86 :E!:87 R8!86!88:688G68"
#$%%$8S<9 876 946648:8669 8! 8
8668 7G6 D6S6  88P96 8!
686T6NAB"23UOB3A3!G 5 NV"@3@OB3A3!
88:66 R8 8888 8696:6  4"
#$%%$C38:687 68 !88768 8
W6! 79 8 E:!6 X66 8668
<6 88:6 8 89;S3>3@3AOB33Y"
#$%%$C$%379 6 86W688:6 86686
   6 :6! 689 66  9 
:6"
#$%8'(M'ZIM0K[+I\0,.M'K+'H)0]+,./+01)2'
#$%8$%576  G 8669 876 98!4
:G69 :6G96 8688668! 8666  8 46 8
68 8:6669893^S!86 E6 

567689  85  8  6
_`abcdefghfifjkdcaldmnkd_opodqrpstsuopdodovwrxwsusyoyrdyrzwodu{|so}
ourzzrd~dzrvsxwrdrxyrpr~drrwpxsu~drdsxt~prd~du{ys~dfiffk lkl 
ww|zhh|p~oykwpwjkvzkph|p~oyh|orzhu~xzvwoy~uvrxw~kw

23

lmnopqrstusvswxqpnyqz{x
 |q}q|| |x|qqoopoqpoqyn oq¡¢¡moqqvruvsusvss£



 886688 68  8 8 6 86 88
67 8 869 8 8!5 8"  788#
   9$6"8" 88$68"%8"&86 8
8#6869  6 66 '668  
6!
()*+,-./,-01203./,/2,41.510267628,
()*+)*98  8 8  "66 68 88$68"
89 6   !

:);),<=>?@ABC=?D,-C,BC-<EFD,-C,@C>AG?H-D,I<B@J8
:)*9K8  L 69  8 MKLN768O'P8 
769  8 " 86$6866 8 8
6'8!
,
Q);,>ARSD=?@H?HEFD8,
Q)*T668U9'9 676 88V68688
W6 8W 88U86888XW 868869
U6 8866" 8 W9 669
OYZ[XZY3\!]^_!
Q)`a8 8768W 669 68U6b!3"9
8668U98676 868886"W 68#$
8!
Q)`)*,4.137/8,
7J686"7668 8 88 887  8" U68" 8"
 8 89  6c
dJ68866 86!
Q)`)`,Re0f67g2f/8,
7J686 88U68XU8 6"7" 8
U9c
dJ76 6U  U68 78W6 8!
Q)`)+,470fh0/,2,Gij0fk107/8,
7J76688 8  6" 8"8"8 
 6 8 8669c

567689  85  8  6
lmnopqrstusvswxqpnyqz{xql|}|q~}|}q|q| |q|q|
|qqq }q} qq}qqqsvssxyxy
uu}|x}wxx}u}|u|u | x

23

hijklmnopqorostmljumvwt
xmymxxxt~xmmkklkmlkmujkmikm{mrnqroqoroo



 766988868  68!866
"88#68$ 88%6&
'8( 76687 )8 8!88*
+,-,./012324567/869:1;<27/2/=;>4?>7/9;/@;1;A/
; 76696 6  8 8$B68 C98
6D6887 )8 868 ! &
6*
+,EF88!)8 79876 8! 686869 
769 6  8$6868 8   6  66!6 
  867!D 6 68 !(68 8
G!8! 6 88 8$6868 $669D6
H66 89*
/
I,J/KLMNOPQR0@/SP/TKUVMPVPSPA/
I,W/X6886   6886$% 
8 *YZ[6\Z*YYY]^2*
I,-/5 6 H986  88%88 6)8
8!68*
I,E 66 6 $68$6 6 8$88 666
88!66 $6  88768 666869 86
 987668!B768*
I,./_886)8886 8866 86869 
86`2a8b68c6887 67C87 (6
7  *
I,d/e766  886)8 (!669
F 6689_c!68 $!8$866 8  8
$786)868(!669CB6$669D6$669
#6f66 6 68!(688"6 689
76 *
I,+F886!C67 6688!66 676668676  
!C 88#8688768 68 g
 88668!(68876 6%686!8H868D68  8
8968678 86 8 !(! 

567689  85  8  6
hijklmnopqorostmljumvwtmhxyxmz{y|}|~xymxmx{|~|x{m{xm~ |x
x~{{mm{|{m{{y{m{{y|~m{m|}y{mm~|morootutu
qqyxtysttyqyxqx{q~x~{t

23

FGHIJKLMNOMPMQRKJHSKTUR
uv]_^V`eKceWKVjV_`VR\ea^VKwKIxIkJIKJIKSHyzIKy{mn|{GIKYjKPLOPMOMPMM}



5 57 9 7 99977957976959
5695 97797979 95 899776597
997965 5 95 58997!"9759797# 99
59757567$967 7779%77!5557$9959769"597&
'(')*789 9+577, 895,97765979797
96 599797,5 &
'(-).9 69+ #797/57 70  $5,5  7,9
+$9 9997979123 6 99 97,97975 97
7,45 97 59896 5657356956835 975
77597 89 76597+99575979759
97:9 , 9;<9123&4 679966/7 5$ 
, 3565795+55 95 9 9895 56595 9979
9997 797&
'(-(=2997975 97 9895 5655795+559779
97,97 69775 559 .96898.&
'(>3+95 59, 56 89 5797.+5 57455.9 99
97:97 , 979123&
'(=?3+95 59, 991/59 @0 A5945 1@A9
999+!569 9989768970 97+$97 9997
:97 , 979123&
'(==).79 65795+555 9 5899 7 $9
779 77,97!9# 999 9597
:97 , 979123&.9968995 9 67,57
5699 979+!9 6 5758999&
'(=B.79 69 #5 589 /59 7,9+$99
995959977 75,895 795"597565 777,9
595 97:97 , 9791237565 7 7 69657
97,97&
'(=C)A7,979 689!59 99,9597$ 
5 5589999 9 7  579&
'(=D)E9 977 757 97 77597# 899776597+
9999795575 57 7657#589 777&
4565789 99749 97  5
FGHIJKLMNOMPMQRKJHSKTURKFVWVKXYWZ[Z\VWKVKV]^Y_^Z\Z̀V`YK̀Ya^VK\bcZVd
V\YaaYKeKaYf]Z_^YKY_`YWYgeKYhY^Wi_Z\eKYKZ_[eWjYKeK\b`ZfeKMPMMRklSmRnSolp
q^^capOOcWeV`R^W^QRr]aRsWOcWeV`OcVfYaO\e_a]h^V`e\]jY_^eRtq^jh

22

OPQRSTUVWXVYVZ[TSQ\T]^[
~fhg_inTln`T_s_hi_[enjg_TTRRtSRTSRT\QRTvw PRTbsTYUXYVXVYVV



  8!"6 89 #8$  67 6%
9&6  86 8"8#8'696  8(8
8)6 8*
+,886  69  88876  967%
7# 76$ 8 86 8"69 86)8 
6988*79 7#86  $ )'
-967.%8) 69 6 *
 88)66(/86 6 8081$6886 82(
3)45 *63-7.%87 6698,988$ 98
:868;686$6688*
<-868. 88%6886 %  7#8=
686(9 8  8 7)6696 8= 669 66  
6 66 8,9% 69 >,?@9A%,8BCD3E%
)'67 9888 2(!6% 88$
66 6 $6 "6 8"6  )6*
88'86( 866 866E*BE*B% 7#
89   6 7#6 6(  86 66  8)6
6%66 8"6(889%'  66  
6  8)6E*BE*B66 8"6( 8%
88$ 8)66 6698 *
F989 8  8&6$6 888)68E*BE*BE*BE*B*B(
&6$6 8$" 9;8608 7)669%8 8'6=8
8087688@ 6%66 6&9 *
G366698,9,8BC*D3E 8%86  8 8
 6 8 8 66 8, 9;666 /" 88#6*
H""&9 99!I 66$6 
1$9688   "78 88876 8
6 8,9,8BCD3E*
J?9 "6 $6$8986$6%
66  6866( 6(9 8876 8866 8%$ 
6 888)68%8%8,9%>,?@9A!>KKA*
L386$69(8860888 *
FM  7# 76$6 %88$68608N

567689  85  8  6
OPQRSTUVWXVYVZ[TSQ\T]^[TO_`_Tab`cdce_`T_T_fgbhgceci_ibTibjg_Teklc_m
_ebjjbTnTjbofchgbTbhib`bpnTbqbg̀rhcenTbTchdn`sbTnTekiconTVYVV[tu\v[w\xuy
zggljyXXl`n_i[g̀gZ[{fj[|`Xl`n_iXl_objXenhjfqg_inefsbhgn[}zgsq

23

mnopqrstuvtwtxyrqozr{|y
}r~r}}}y}rrppqprqprzo ¡pr¢£¢nprrwsvwtvtwtt¤



988668698  8 8  !" 8
6#8$8%8 87&686' (668)6 *!"+&8 8
, 6-6686(*+./5012& 33.43.5436&,6(*7138592& 5: 
;! 543<=
>986  & 88668&666868 !%
68669  &!"66!"87&
7689868313<4 8669?  39::= 6329 @6,
7866= 5 13843<.5442A, , B8 7#8
C-*888593438
DEFGH88868 88I 7!87688
892J6:8532.93826 5 2859:.99&I 6 "6  
686 88!66$68,766/6!66 8
888 8  666"!6688
DEFGEGC8$ 66 6 K   88
 826&!87 L8I&@8 669 6$7&8 7$
6668!I667 688668 88! 
8
DEFGEGEGC 87 788$6!  %869M
88NK   876 344544&8$!87 
 5O=
>88NK   876 543344&8$!87 
 2O=
P88NK   876 3433444&8$!87 
 2O=
Q88NK   883444&8$!87 
3O8
DEFGEGEGEG+8 6  K  88878&"7$79 8K 
6 6K 668!8I8 88L8I88878$66
78
DEFGEGEFH  7$& 766 &86#8I8
8!6<85383&8! 86898
DEFFH667 &RSTUVWUSWVXYZVW[RY\UV]WSWT^VW_VRRXT̀UVWaZSbR̀YZVcWTVWde[fWUVWeV̀W
g6& 7$8&%686;9 ]Whi_`\WUVWajR̀YVcWUVWde[fkel]W

567689  85  8  6
mnopqrstuvtwtxyrqozr{|yrm}~}r~}~r}r}}r}r}
}rrr~r~rr~rrrtwttyzyz
 vv~}y~xyy~v~}v}v}y

23

fghijklmnompmqrkjhsktur
}~v k wkvvvr|~vkkiijikjikshikgikykplopmompmm



66766  7 76 6867686
76  768  89 !"#$%&2'()*
+,-.#8&/016236846858 66 766  
7#9  88666 760#738 "#  
8897666 87:8 868669  889776
8688*&$;63*%(3'))' 89 !"#$&*<=/'=<<(
8 8:8&*</<'=<&2&<(='=<&)*

>,?@ABCDEFGHIJ@KF@LAMNCFNFMNIO@
>,PQ966:8 888687R6;6S*333'(28 868
8866866T*
>,-U6 886:81 88 8V888768 
 8 6:8   " 688#T886  7  
 6*
>,."T666   8866:88868   8
988688 8 88*
>,WU886:8886 817V8866 8 *
>,X 66 866 76866:88
T9 887686T 289*
>,YUZ 7889 876 *
@
C[\@]^@_`a^[b\c@?>@]^@d^e^b^[b\@]^@-?--,@

567689  85  8  6
fghijklmnompmqrkjhskturkfvwvkxywz{z|vwkvkv}~y~z|zvyky~vk|zv
v|yykky}z~ykyywykyy~wz|kykz{wykk|z kmpmmrsrs
~~oowvr~w~qr}rwowvovyo|}~v |}y~r~

23

'()*+,-./0.1.23,+)4,563
VW>@?7AF,DF8,7K7@A73=FB?7,X,*Y*L+*,+*,4)Z[*,Z\NO]\(*,:K,1-01.0.1..^

012346
789 8 8
778




!8"#$8 8%8&8&



























'()*+,-./0.1.23,+)4,563,'787,9:8;<;=78,7,7>?:@?;=;A7A:,A:B?7,=CD;7E
7=:BB:,F,B:G>;@?:,:@A:8:HF,:I:?8J@;=F,:,;@<F8K:,F,=CA;GF,.1..3LM4N3O4PMQ
R??DBQ00D8F7A3?8?23S>B3T80D8F7A0D7G:B0=F@B>I?7AF=>K:@?F3UR?KI

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0PQ8:91;@&>@2&1E1:;1-7@<91&R&$S$F%$&%$&.#TU$&TVHIWV"$&4E&+'*+(*(+((X

012345678 7813 418
0 0178
17413418611473



























!"#$%&'()*(+(,-&%#.&/0-&!121&342565712&1&1894:9575;1;4&;4<91&7=>51?
174<<4&@&<4A85:94&4:;424B@&4C492D:57@&4&5:6@2E4&@&7=;5A@&(+((-FG.H-I.JGK
L99><K**>2@1;-929,-M8<-N2*>2@1;*>1A4<*7@:<8C91;@78E4:9@-OL9EC

CDEFGHIJKLJMJNOHGEPHQRO
rsZ\[S]bH̀bTHSgS\]SOYb^[SHtHFuFhGFHGFHPEvwFHvxjkyxDFHVgHMILMJLJMJJz

012345678 7813418
0 0178

1678347731
(&)&(&*!&'+,%*-!&*./01(&#&*!"#%2&3&4-!%$%'*0$"%33$&333$&56532%!&*$&*$007(0*08(%9%$&
!
"
#
"
$
%
$
&
'
!"#"$%$&'$0:;:<=;&8"/0$09>'333$&5653?



@ 7801A8B12








CDEFGHIJKLJMJNOHGEPHQROHCSTSHUVTWXWYSTHSHSZ[V\[WYW]S]VH]V^[SHY_`WSa
SYV^^VHbH^VcZW\[VHV\]VTVdbHVeV[Tf\WYbHVHW\XbTgVHbHY_]WcbHJMJJOhiPjOkPlim
n[[`^mLL̀TbS]O[T[NOoZ^OpTL̀TbS]L̀ScV^LYb\^Ze[S]bYZgV\[bOqn[ge

!"#$%&'()'*'+,%$"-%./,
OP7980:?%=?1%0D09:0,6?;80%Q%#R#E$#%$#%-"ST#%SUGHVU!#%3D%*&)*')'*''W

012345678 7813418
0 0178
 7413


 866 73132











!"#$%&'()'*'+,%$"-%./,%010%231454601%0%078398464:0:3%:3;80%6<=40>
063;;3%?%;3@74983%39:313A?%3B381C946?%3%495?1D3%?%6<:4@?%'*'',EF-G,H-IFJ
K88=;J))=1?0:,818+,L7;,M1)=1?0:)=0@3;)6?9;7B80:?67D398?,NK8DB

 !"#$%&'%(%)*#" +#,-*
MN576.8=#;=/#.B.78.*4=96.#O#!P!C"!#"!#+ QR!#QSEFTS!#1B#($'(%'%(%%U

012345678 7813418
0 0178
1678347731

 !"#$%&'%(%)*#" +#,-*#./.#01/2324./#.#.561762428.81#8196.#4:;2.<
.41991#=#91>52761#1781/1?=#1@16/A724=#1#273=/B1#=#4:82>=#%(%%*CD+E*F+GDH
I66;9H'';/=.8*6/6)*J59*K/';/=.8';.>19'4=795@6.8=45B176=*LI6B@

()*+,-./01/2/34-,*5-674
WX?A@8BG-EG9-8L8AB84>GC@8-Y-+Z+M,+-,+-5*[\+-[]OP^])+-;L-2.12/1/2//_

012345678 7813418
0 0178

 477318641 78
!"



# $1%1141



& '323478










()*+,-./01/2/34-,*5-674-(898-:;9<=<>89-8-8?@;A@<><B8B;-B;C@8->DE<8F
8>;CC;-G-C;H?<A@;-;AB;9;IG-;J;@9KA<>G-;-<A=G9L;-G->DB<HG-/2//4MN5O4P5QNR
S@@ECR11E9G8B4@9@34T?C4U91E9G8B1E8H;C1>GAC?J@8BG>?L;A@G4VS@LJ

 !"#$%&'%(%)*#" +#,-*
MN576.8=#;=/#.B.78.*4=96.#O#!P!C"!#"!#+ QR!#QSEFTS!#1B#($'(%'%(%%U

012345678 7813 418
0 0178
 573386113418


 !"#$%&'%(%)*#" +#,-*#./.#01/2324./#.#.561762428.81#8196.#4:;2.<
.41991#=#91>52761#1781/1?=#1@16/A724=#1#273=/B1#=#4:82>=#%(%%*CD+E*F+GDH
I66;9H'';/=.8*6/6)*J59*K/';/=.8';.>19'4=795@6.8=45B176=*LI6B@

wxyz{|}~~~|{y|
¦§|||¨|z©z{z|{z|yª«z|ª¬¬xz||}~~~~®

012345678082214 5682
!"#$%&&#'(
!"#;<'"#
&=>"?&<@AB
!"#E<'@'#>#
FG<#?##5FA"#5F>"F
!"#E<'@'#>#
$&<@<B!"
!"#E<'@'#>#
>$!"#AF$"$#>#$"@R#S#
<$T><"
!"#E<'@'#>#
'AF=<'!"##$"F"&
!"#L"F"&#>#$''"#
#=<G<&_$<
K'#I<&#̀J'a"'#%$<$"'b
HF<@"
K><"F<#cd'<$
)>#CeG<$
U8U
012345678082214 5682
EF=<"#>#@"<"F@"#
F@""#87f9

1t855k 5v 12U5 U5 01k41682

885
84 12 4
)*#+,-./01+0
)*#+-8.01:/
)*#+8-2/:1.7
)*#7-+901.:

848  12124
)*#/,/-/02100
)*#2.-7+,1/0
)*#290-90/180
)*#+8/-+8/1.0

)*#87212:
)*#2,2120
)*#:+81.7
)*#:89199
)*#20,17:
)*#229182
)*#+-,,21:2

)*#9-2001.0
)*#++-9,,100
)*#+.-2./180
)*#+.-.221+0
)*#,-8.21.0
)*#+0-++:1,0
)*#/,-.0.1,0
)*#+-8:/-8.+180

8 51
84 12 4
)*#/-000100

848  12124
)*#+/0-000100

3h2U8015U122801 0  1t8555
012345678082214 5682 gh U50 0112U5 0
84U8U
3&%"#><'&
+000#C
)*#+2-+8/100
)$FG#c800
//#iG
)*#72-2+81/0
ER'<<!"#>#RF<'#M;E 7.#<>>'
)*#2-87,19/
5F>"F#@">"#E>Rj
7.0#a"F'
)*#+.9-7:.19/
5F>"F#@">"#EF=<"
7.0#a"F'
)*#897-,:.19/
05
5o
klmnopqr
J'A''#>@<<'F<='##"AF$<"<'
/1.8s
C$F"
91,0s
6EE
8100s
;6E
+1:/s
L3c64E
91:0s
H3HKC#
871,9s

wxyz{|}~~~|{y||w|||||
|||||||||~~~ ¡
¢¡£¤¥¢

214 568
3453645
34C64D
6HD4E#E3I#JDK4JK
LMEH3#EMIEH6HM6NO3#JD#
PD4H6CKJ3)DE#M;E
U8U
4

3h2U8u5
84 12
848 
)*#78-+9:107
)*#+-8:/-8.+180
)*#/-000100
)*#+/0-000100
)*#/88-+8719/
Q
)*#7,-,/+100
VWXYWZ[V
4YX\]WX^Z[\^

ghijklmnopnqnrslkitluvs
~wlxlwwws}wlljjkjlkjltijlhjlzlqmpqnpnqnn

012345678082214 5682
!"#$%&&#'(
!"#./'"#
&01"2&/345
!"#8/'3'#1#
9:/#2##,94"#,91"9
!"#8/'3'#1#
$&/3/5!"
!"#8/'3'#1#
1$!"#49$"$#1#$"3F#G#
/$H1/"
!"#8/'3'#1#
'490/'!"##$"9"&
!"#?"9"&#1#$''"#
#0/:/&J$/
>'#</&#K='L"'#%$/$"'M
;9/3"
>1/"9/#NO'/$
D1#6P:/$
I8I
012345678082214 5682
890/"#1#3"/"93"#
93""#QRST

1d8555\ 5f 01e84 67801\41682\ 4 \4113f5 1I8\1 535I I1
3V2I8e5
885
84 12 4
848  12124
84 12
214 568
) *+,*-+,
) *+6-+7
) -;7+8#8*<#=7>+=>
?@8;*#8@<8;-;@-AB*#=7#
E
) C7+;-6>=*D78#@.8
I8I
4

)
)
)
)
)
)
)
)
8 51
84 12 4
848  12124
)

3V2I8015I122801 0  1d8555
84I8I
012345678082214 5682 UV I50 0112I5 0
*&%"#1/'&
W)))#6
D$9:#NQ))
XX#Y:
8F'//!"#1#F9/'#@.8 RZ#/11'
,91"9#3"1"#81F[
RZ)#L"9'
,91"9#3"1"#890/"
RZ)#L"9'
05
\]^_`abc
5̀
='4''#13//'9/0'##"49$/"/'
6$9"
-88
.-8
?*N-+8
;*;>6#

ghijklmnopnqnrslkitluvslgwxwlyzx{|{}wxlwlw~z{}{wzlzwl}{w
w}zzllz~{zlzzxzlzzx{}lzl{|xzll}{lnqnnstst
ppxwsxrs~sxpxwpwzp}~w}~zs

848 


¸¹¢¡£¨¦¨¢£¨¤¡º»®¼½¼¾°±¿¾À

0123467
890169 02 42412 6214220 40  8


"#$%&'( !"/01234
 )!
*+,-. )5,678++,.
9:;<=>:
?@:ABCD:EF:
?@:EGHDIE:

JJJ

KLMNOLJPJ

2!

Q<=>:>RSTS<U>V:>VWX:R<: 9 ?@:EC_DCC:
T<UY=>Y>R<:X<R<:Z[L\]M^J:
Q<=>:>RSTS<U>V:>VWX:R<:H ?@:EC_DCC:
T<UY=>Y>R<:X<R<:ZN`abcd::
Q<=>:<ef=>gh<:Z[L\]M^:A: ?@:ABCDEF:
KLMNOLJiJ

2!

jk>R=<:Rf:Y=>Ulmf=nUTS>:
>kY<XoYST>:e>=>:>kY<X>gh<:?@:GAGDCC:
fX:X<R<:Z[L\]M^:
KLMNOLJpJ

:
qlTV>=fTSXfUY<lr:
:

9st Q<=>:fuY=>:RfvSR>:U<:X<R<:wxyz{|}:~k>UR<:R>:<T<==nUTS>:Rf:SXe=fvSlSSVSR>Rf:~kf:SUT<==>:fX:UfTfllSR>Rf:Rf:RSle<USSVS>gh<:e<=:
YfXe<:lkef=S<=:><:e=fvS>XfUYf:eV>Uf>R<:
Hst Q<=>:fuY=>:RfvSR>:U<:X<R<:wq?:~k>UR<:R>:<T<==nUTS>:Rf:SXe=fvSlSSVSR>Rf:~kf:SUT<==>:fX:UfTfllSR>Rf:Rf:RSle<USSVS>gh<:e<=:
YfXe<:lkef=S<=:><:e=fvS>XfUYf:eV>Uf>R<:
Ast Q<=>:=fV>YSv>:><:YfXe<:Rf:fmfYSv>:<ef=>gh<:X<Y<=:VS>R<s:~k>UR<:<:lf=vSg<:m<S:T<UY=>Y>R<:fX:X<R<:wxyz{|}:



 ¡¢¡£££¤¡¥¦§
¤¤¨¤© ¢¡¢£ª¨«¡¬¢¨¢¨¨¥£©¨®¯°±²¯³
´¡¡¦¤³¦¨£¡¡µ¤¶¦¨£¦©¤¨¢¤«¡£¨¢¡¨·´¡«

efghijklmnlolpqjigrjstq
|~}ujvjuu~uq{}ujjhhihjihjrghjfhjxjoknolnloll

012346
7189 21942 2 74228 90 4
0
!"#$%$#$&$#'#
7#%
&
)*
+
*
,
.
+
/
0
/
*
1
,
2
.
31
,
0
/
2
1/.,4.21,-15/21/*40+20/403/56*/
($
4+.-.4.2*21/
789::;/205/4<*3*205/21/51=1+.2*21/9/403/*-1,2.31,-0/
.,.4.*>/13/*-?/:@/<0+*5/1/50>6AB0/21C.,.-.=*/13/*-?/:D/
<0+*5E/
789::;/205/4<*3*205/21/51=1+.2*21/@/403/*-1,2.31,-0/
.,.4.*>/13/*-?/:D/<0+*5/1/50>6AB0/21C.,.-.=*/13/*-?/@D/
<0+*5E/
78F:;/205/4<*3*205/21/51=1+.2*21/G/403/*-1,2.31,-0/
#&%"
.,.4.*>/13/*-?/9@/<0+*5/1/50>6AB0/21C.,.-.=*/13/*-?/DH/
<0+*5E/
78F:;/205/4<*3*205/21/I12.20/21/.,C0+3*AB0/403/
*-1,2.31,-0/.,.4.*>/13/*-?/DH/<0+*5/1/50>6AB0/21C.,.-.=*/
13/*-?/9@:/<0+*5E/
78F:;/205/4<*3*205/21/I12.20/21/.,-1+=1,AB0/-?4,.4*/
403/*-1,2.31,-0/.,.4.*>/13/*-?/DH/<0+*5/1/50>6AB0/
21C.,.-.=*/13/*-?/9@:/<0+*5E/
J1>*-K+.0/31,5*>/1/5.5-13*/21/*L1+-6+*/21/4<*3*205/
7$#%$#%
P/I*+-.+/2*/*55.,*-6+*/20/40,-+*-0/
7$M&NO$&
S/*T65-1/20/=*>0+/*/51+/21540,-*20/2*/40,-+*-*2*/51U6.+VW/I*+*/
4*2*/040++X,4.*W/*/51U6.,-1/CK+36>*Y/
9;/20/Z3/[/\]^SE/
/
S,21Y/
Z3/_/Z*>0+/31,5*>/20/40,-+*-0/
\150/_/\150/2*20/*/4*2*/-.I0/21/.,4.21,-15/51,20Y/
8^1=1+.2*21/9/_/\150/D/
(QR#$"N%$# 7
78^1=1+.2*21/@/_/\150/@/
78^1=1+.2*21/G/_/\150/9/
78\12.20/21/.,C0+3*AB0/_/\150/9/
78\12.20/21/.,-1+=1,AB0/-?4,.4*/_/\150/9/
/
\*+*/4*2*/9:/4<*3*205/̀61/,B0/-1,<*3/*>4*,A*20/*/31-*/
15-*L1>14.2*W/4*L1+V/63/21540,-0/*2.4.0,*>/21/9:;/20/=*>0+/
31,5*>/20/40,-+*-0W/*-?/0/>.3.-1/21/9a/4<*3*205/C0+*/2*/31-*E/
c>-+*I*55*20/0/>.3.-1/21/9a/4<*3*205/C0+*/2*/31-*W/51+B0/
8$b
*I>.4*2*5/*5/5*,Ad15/I+1=.5-*5/,0/40,-+*-0E/


efghijklmnlolpqjigrjstqjeuvujwxvyzy{uvjuju|}x~}y{yuxjx}uj{yu
u{xxjjx |y~}xjx~xvxjxx}v~y{jxjy~zvxjj{yjlollqrqr
}}nnvuq}v}pq|qvnvunu xn{~|}u{|x~}q}

 ¡¢£¤¥¦§¤
ÇÈ¯±°̈²·µ·©¨¼¨±²¨¤®·³°̈ÉÊ½¥ËÌËÍ¿ÀÎÍ«¼¢¡¢¡¢Ï


  !"!"
#$%&'()*+,(*-./01-*-(2()*+,(*-./01-34
56789:;<=>5?@ABA3CDEFCGB<H>I@ABA3CDEFCGB

JKLMNOPQOROSTJKQTUJOVLOUQWXYZQ[NOVLO[UJ\JVNW
01
23456237
22356237
22656237
22856237
22456237
22956237
2256237
22756237
23256237
23356237
23656237

]^_

mnopqrstuvwuvpxyzywu
>Be}8<{b<29<:78{8F<3542<Eb978{8F<{8<F8:8<{b<ebB8hbF
jb8:98{e<HEeBAb<>k}g9}e<8B8<ag:9Fb<ceF<BeG:b78F<c8F<=7bB8F<cb<=fA<5<dbA<8A}
IgFA8:8hie<cb<23<89gb:<5:kAB9}e
>Be}8<cb<?78{8F
IgFA8:8hie<cb<=9B}E9Ae<5:kAB9}e<de<89gb:<{b7l
898<~79{8{b<jb:8A98
BeG:b78<cb<a:8B7b<cb<?E9{e<d8<H8:8<=efBb
a:8B7b<cb<=:978<HeeE
8gEAbghie<=eBBbA98<d8<=7bB8
8gEAbghie<=eBBbA98<d8<=7bB8
a}e78g87bgAe<>k}g9}e<c8F<aA99{8{bF<c8<57bBFeg<=e7<>Be}8<ceF<8G9gbAbF

]^_`

mnopqrstuvwuvpxyzywu
01
=:9bgAb<5{E8B{e|<He:9}9A8<~7<a}e78g87bgAe<8B8<a8:98hie<cb<jbE9F9AeF<8B8<IgFA8:8hbF<cb<deeF<
963
5E987bgAeF
937
b}8{EB8<c8<eBA8<c8<H8:8<=efBb<5FA8<=e7<c9f9}E:{8{bF<cb<aGB9BC<He:9}9A8gAb;<5{E8B{e
=:9bgAb<He:9}9A8<>k}g9}e<8B8<bB9f9}8hie<cb<a:8B7b<cb<aB<=eg{9}9eg8{e<
924
79
=878{e<>k}g9}e<8B8<a:8B7b<cb<=:978A98{eB8<d8<H8:8<=efBb<
28
=878{e<>k}g9}e<8B8<a:8B7b<cb<=:978A98{eB8<d8<H8:8<=efBb<
=878{e<>k}g9}e<8B8<a}e78g87bgAe<c8<H8:8<=efBb<5<bB8{eB
27
HEeBAb<>k}g9}e<8B8<a}e78g87bgAe<c8<H8:8<=efBb<5<bB8{eB
3296
a}e78g87bgAe<<8B8{8<5:kAB9}8<c8<HEGbFA8hie
3697
a:8B7b<cb<=:978
3449
a:8B7b<cb<=:978<d8<H8:8<=efBb
673
IgFA8:8hie<cb<jklE8F
678
a}e78g87bgAe<cb<HbB9he<cb<>B8gFfbB}g98
676
jbA9B8{8<cb<8:bF<cb<:be
6
=b}8lb7<ce<db:<cb<=e7GEFAb:
626
a}e78g87bgAe<cb<8B8{8<cb<5gbBl98<5:kAB9}8
624
IgFA8:8hie<cb<ce9F<=9B}E9AeF<5:kAB9}eF<a{9}9eg89F
629
8:8g}b87bgAe<cb<=9B}E9AeF
663
bB9f9}8B<{E<5<8bB<a<IgFA8:8hie<cb<=9B}E9Ae<5<j8}
683
8:8<de<HAB8AeF
836
a:8B7b<cb<E78h8
8246
IgFA8:8hie<cb<egAe<5:kAB9}e
824
 ¡¢£¤¥¦§¤¨©¨ª«©¬¬®¨©¨¨¯°«±°¬®¬²¨²«²«³°̈®´µ¬¨¶
¨®«³³«·³«¸¯¬±°««±²«©«¹·«º«°©»±¬®·«¬±·©¼«·®´²¬¸·¢¤½¾¥¿¤À¥Á¾Â
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