PREGÃO ELETRÔNICO
POR REGISTRO DE PREÇOS

Nº 91/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – ARTES, TEATRO E
DESIGN PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, IFSC.

DATA DA ABERTURA: 31/10/2018
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
FONE: (48) 3211-6048– FAX 48) 3211-6036

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

A empresa interessada na participação do Pregão nº 91/2018 deverá preencher as informações solicitadas
neste formulário, e remetê-lo para o IFSC via e-mail pregao.florianopolis@ifsc.edu.br ou FAX (48) 32116036, caso contrário o Pregoeiro exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao interessado,
possíveis alterações no Edital, bem como de esclarecimentos posteriores.
OBS.: É DISPENSADO O ENVIO DESTE QUANDO O DOWNLOAD DO EDITAL FOR REALIZADO PELO
SITE COMPRASNET, devendo as informações do licitante estar atualizadas.
TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - PREGÃO Nº 91/2018
Empresa:
Endereço:
CNPJ:
Responsável pela empresa:
Telefone:

Fax:

e-mail:

Florianópolis, 09 de julho de 2018.
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2018 – IFSC
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, no uso de suas
atribuições, torna público que às 14h do dia 31/10/2018, será realizada, por Pregoeiro(a) designado(a) pela
Portaria nº 154, de 09 de abril de 2018, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através de
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO” e por preço unitário por item/grupo, cujo objeto é
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ARTES, TEATRO E DESIGN para atender as necessidades
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito neste Edital e
em seus Anexos. O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20/12/2000 e nº
3.784, de 06.04.2001, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.892, de janeiro de 2013, Decreto Nº
8.250, de 23 de maio de 2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, pela
Instrução Normativa no 02 da SLTI de 11 de outubro de 2010, Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, Lei
Complementar N° 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 8.538/15, Instrução Normativa 01/2010,
Instrução Normativa Nº 03 da SLTI, de 16 de dezembro de 2011, IN RFB 1.234, 11 de janeiro de 2012,
Instrução Normativa SLTI Nº 1 de 26/03/2014, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014, Instrução
Normativa N° 5, de 27 de julho de 2014, alterada pela Instrução Normativa Nº 3, de 20 de Abril de 2017, Lei
n°12.440 de 07/07/2011 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e
em seus anexos, constantes do Processo no 23292.026967/2018-13. O edital e seus anexos poderão ser
obtidos no portal de compras do governo federal, www.comprasnet.gov.br e no site oficial do IFSC,
www.ifsc.edu.br. O recebimento das propostas será através do Sistema Comprasnet, a partir do dia
18/10/2018. A data de abertura do certame para recebimento dos lances é a definida no item 2. As
informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras do Câmpus
Florianópolis situado AV. Mauro Ramos, n° 950 Centro/Florianopolis – SC CEP: 88020-300 Tel (48) 32116048 e Fax (48) 3211-6036 ou e-mail: pregao.florianopolis@ifsc.edu.br.

1. DO OBJETO
1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ARTES, TEATRO E DESIGNC para atender as
necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme
apresentado no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
1.2. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, não será superior a 12 (doze) meses.
Durante o prazo de validade do Registro de Preços, este IFSC poderá ou não contratar o objeto deste
Pregão.

2. DA ABERTURA
2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
(comunicação pela Internet), dirigida pelo(a) Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de
acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. Todas as referências de tempo no Edital,
no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, desta forma,
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA: da data da liberação do Edital no Comprasnet até o horário limite de
início da sessão pública.
DATA DA ABERTURA

31/10/2018

HORA DA ABERTURA

14h (Horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO

www.comprasnet.gov.br

UASG

158516
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3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem devidamente credenciadas na
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, por meio do Site www.comprasnet.gov.br, para
acesso ao sistema eletrônico.
3.1.1. Possuam registro no Sistema Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), com os seguintes
níveis de credenciamento:
I – Credenciamento;
II – Habilitação Jurídica;
III – Regularidade fiscal federal;
3.1.2. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.2. O Pregão será conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,
com apoio técnico e operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do sistema eletrônico
para esta licitação.
3.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço em data e horário previsto neste Edital; exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
3.4. Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências previstas neste Edital, que a empresa está enquadrada como ME/EPP
(quando assim o for), que sua proposta é absolutamente independente em relação aos demais licitantes
participantes e que possui certificações emitidas por instituições públicas ou privadas para usufruir dos
benefícios concedidos pelo Decreto 7.174/2010 (quando assim a possuir).
3.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada com a Lei Complementar 123/06 que poderá
apresentar a documentação de regularidade fiscal vencida no momento do Pregão e terá até 05 (cinco)
dias úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a sua regularização.
3.5. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam enquadradas em um ou mais
dos itens a seguir:
3.5.1. Cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
UNIÃO;
3.5.2. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3.5.3. Se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação, bem como licitantes que
se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
3.5.4. Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;
3.5.5. Empresa que não comprove através de seu Contrato Social Vigente que possui atividade econômica
principal ou secundária compatível com o objeto desta licitação;
3.5.6. Empresa licitante de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com
servidor do IFSC;
3.5.7. Empresa que tenha em seu quadro societário ou que mantenham vínculos de natureza técnica,
comercial, econômica ou financeira com servidor do IFSC;
3.5.8. Cooperativas de mão de obra, em cumprimento do que determina o Termo de Conciliação Judicial
celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, homologada em 5/06/2003, nos autos do
processo nº 01082-2002-020-10-00-0.
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4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço pregao.florianopolis@ifsc.edu.br, cabendo ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização
do Pregão, hipótese em que a comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.
4.3. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, vencidas os respectivos prazos legais.
4.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1. A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor
(SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data da realização do pregão.
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do Decreto nº 5.450/05), no site
www.comprasnet.gov.br.
5.3. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro obrigatório no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com os seguintes níveis de
credenciamento:
I – Credenciamento;
II – Habilitação Jurídica;
III – Regularidade fiscal federal;
5.3.1. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.4. O login e senha fornecidos não permitem a participação no Pregão Eletrônico caso não ocorra a
efetivação do registro cadastral no SICAF, no mínimo no nível Credenciamento.
5.5. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
5.6. Quando do preenchimento dos formulários eletrônicos para obtenção do credenciamento, os dados
referentes a materiais e/ou serviços integrantes da linha de aquisição devem ser compatíveis com o objeto
constante do ato constitutivo, contrato social ou estatuto, sendo considerado o registro na Receita Federal
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – conforme o Art. 12 da IN 02/2010 da SLTI.
5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma
eletrônica (§ 6º, Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.8. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, Art.3º do Decreto nº 5.450/05).
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os documentos de habilitação (certidões negativas, atestados de capacidade técnica e demais
documentos constantes no ITEM 11 deste edital) e a PROPOSTA DE PREÇO deverão ser apresentados no
idioma oficial do Brasil e poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia
autenticada por Cartório competente ou pelo(a) Pregoeiro(a) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina ou sua Equipe de Apoio, ou por meio de publicação em órgão de imprensa
oficial.
6.1.1. Os Documentos em língua estrangeira que sejam solicitados em idioma oficial do Brasil, deverão ser
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.
6.1.2. Certificados, manuais, folders e demais documentos necessários para a avaliação da proposta de
preços, deverão ser apresentados em língua inglesa ou idioma oficial do Brasil sem a necessidade de
tradução.
6.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em
língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil por tradutor juramentado no Brasil.
6.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
6.4. Os documentos a serem enviados via fax, se não estiverem com data e horário identificados
corretamente (configuração do aparelho de fax), esses dados serão anotados manualmente pelo(a)
pregoeiro(a) ou servidor da comissão de apoio.
6.5. Os documentos originais, que deverão ser apresentados para a habilitação da licitante no pregão, não
serão aceitos por meio de fitas, discos magnéticos, filmes, e-mail ou cópias em fax símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de
ilustração da proposta comercial.

7. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA LICITAÇÃO
7.1. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está
em conformidade com as exigências deste Edital, que inexiste de fato superveniente, impeditivo da
habilitação no presente certame licitatório e, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.
7.2. Para licitante usufruir dos direitos concedidos com a Lei complementar 123/06 deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que atende os requisitos do artigo 3º da referida Lei. Em caso de não
manifestação no momento do envio da proposta, as ME/EPP terão o tratamento igual às demais licitantes,
não cabendo o direito de recursos posteriores.
7.3. O encaminhamento das propostas de preços só será permitido a partir da divulgação do Edital, através
do site Comprasnet, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
7.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
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8. DA PROPOSTA DE PREÇO
8.1. Para formular e encaminhar a proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico
(proposta de preço padrão do sistema), a licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além das
especificações e condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I, o atendimento dos
requisitos abaixo apresentados. Esclarecemos que, no início da sessão do Pregão, os campos do sistema
eletrônico que o Pregoeiro tem acesso são os da Descrição Detalhada do Objeto, Quantidade e Preço. Os
campos Marca, Fabricante, Modelo e Fornecedor são visualizados após concluída toda a fase de lances.
8.2. A proposta a ser encaminhada eletronicamente deverá especificar detalhadamente o objeto,
contemplando as principais especificações técnicas, quantidade e preços expressos em real, com no
máximo duas casas após a vírgula, com o preenchimento correto das informações em cada campo
determinado no sistema eletrônico, para fornecimento nas condições e locais conforme consta no Anexo I
deste Edital.
8.3. A licitante deverá preencher o campo da DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, com as informações
sobre o item, sendo DESCLASSIFICADAS as propostas que estiverem em desacordo com esta
determinação.
8.3.1. Não serão aceitas descrições genéricas como: “conforme Edital”, “atendemos o Edital” dentre
outras, sem especificar o material ofertado;
8.4. A licitante deverá preencher os campos MARCA e MODELO com apenas uma MARCA e MODELO do
material ofertado, sendo desclassificadas as propostas que:
a) Não apresentarem a Marca e o Modelo (quando houver);
b) Apresentarem as expressões: “marca genérica”, “produto nacional”, “produto importado” dentre
outras, como substituição de marca;
c) Indicarem mais de uma marca e modelo, ou alternatividade entre eles.
8.5. No Campo Fabricante deverá apresentar somente um fabricante do material, conforme a marca e
modelo apresentados;
8.6. Manter a coerência dos preços de itens agrupados, quando no processo os apresentar desta forma,
inclusive na fase de lances, para evitar preços inexequíveis ou acima do estimado, gerando a
desclassificação de todo o grupo, porque a aceitação será efetuada por item e não será aceita a
compensação de valores dos itens agrupados;
8.6.1. É vedada a realização de “compensação” entre os valores dos itens de um mesmo grupo através da
majoração/subprecificação na proposta ou na fase de lances.
8.6.2. A não observância da determinação acima ensejará a desclassificação de todo o grupo.
8.6.3. É facultado ao Pregoeiro(a) a promoção de diligência para apuração de eventuais transgressões
quanto aos estabelecimentos acima, sendo lícita a utilização de pesquisa de preços com fornecedores de
determinado serviço como forma de embasar a verificação de exequibilidade de propostas.
8.7. Os documentos para aceitação das propostas CLASSIFICADAS EM PRIMEIRO LUGAR devem, após a
fase de lances, ser enviadas PREFERENCIALMENTE através do Sistema Comprasnet, como Anexo,
quando da convocação pelo Sistema/Pregoeiro, no prazo determinado via chat ou, quando este não constar,
em até 2 horas.
8.7.1. Havendo dificuldades técnicas de Anexar a proposta no sistema, deverá a licitante encaminhá-la por
e-mail pregao.florianopolis@ifsc.edu.br ou em última hipótese por FAX (48) 3211-6036, sem infringir o prazo
estabelecido.
8.7.2. No caso de envio por e-mail o prazo válido é o do recebimento no servidor do IFSC, não importando o
horário de envio.
8.7.3. Os prazos a que se refere essa cláusula serão suspensos no período compreendido entre as 18h e
8h do dia subsequente, salvo em casos de determinação de prazo distinto, feita expressamente pelo
pregoeiro no chat do Pregão Eletrônico.
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8.8. O Pregoeiro poderá dispensar a apresentação da proposta escrita (por fax, e-mail ou convocação do
Anexo pelo Sistema Comprasnet) para a sua avaliação, quando a descrição detalhada do objeto e a
indicação do fabricante, marca e modelo forem suficientes para análise da área técnica, caso em que,
individualmente, comunicará o item dispensado;
8.9. A proposta comercial a ser encaminhada acompanhando a documentação de habilitação, pela(s)
empresa(s) vencedora(s) do(s) item(ns) será na forma do Anexo II, ou em modelo próprio da proponente,
contendo, no mínimo, as mesmas informações previstas nas especificações mínimas definidas no termo de
referência do Anexo I deste edital, com a descrição detalhada do objeto, fabricante, marca e modelo iguais
aos apresentados no sistema eletrônico, prazo de garantia, validade da proposta, constando os preços
propostos expressos em Real (R$), em algarismos arábicos e também por extenso, com no máximo duas
casas decimais após a vírgula, devidamente identificada em todas as folhas com número do CNPJ e timbre
impresso da empresa, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas
serem rubricadas e a última assinada e identificada por quem de direito. Na proposta apresentada deverá
constar os preços unitários e totais de cada item, bem como endereço eletrônico válido para
atendimento ao ITEM 20.2.1 deste edital;
8.10. Os preços propostos deverão ser fixos e irreajustáveis e nos lances que vier a fornecer já deverão
estar incluídos todos os custos necessários para a aquisição do material, objeto da licitação, bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
8.11. O prazo máximo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do envio da Autorização de
Fornecimento;
8.12. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 100 (cem) dias, a contar da data
de abertura deste Pregão, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.
Havendo necessidade o IFSC poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, pelo período
de até 60 (sessenta) dias. Os preços registrados na ATA terão validade de 12 (doze) meses.
8.13. Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Anexo I deste
Edital, sob pena de desclassificação da proposta do item/grupo a que se referir;
8.14. Havendo apresentação de lances ou propostas com mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula,
a licitante vencedora deverá efetuar a adequação para duas casas, com o arredondamento para o valor
inferior ao apresentado no sistema. Caso a licitante não providencie essas correções, ela será efetuada pelo
Pregoeiro(a);
8.15. Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos (na proposta escrita,
enviada após a fase de lances);
8.16. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a
licitante for classificada na sessão de pregão para ofertar lances por meio do sistema eletrônico, poderá
fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital.
8.17. O material deverá conter o prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, se outro não estiver
estabelecido na descrição de cada item no Termo de Referência – Anexo I, ou conforme o prazo
estabelecido na proposta de preços, caso este seja maior que o mínimo estabelecido no edital.
8.18. Ocorrendo discordância entre a descrição detalhada inserida pelo IFSC no Sistema Comprasnet e o
Edital, prevalecerão as informações contidas no Edital.
8.19. Ocorrendo discordância entre a descrição detalhada do(s) item(s) na nota de empenho e na proposta
de preços original assinada, prevalecerá a descrição da proposta de preços.
8.20. Porém, havendo discordância entre a marca contida na nota de empenho e a proposta original
assinada, prevalecerá a marca constante no empenho, por ser a marca inserida pela empresa no sistema
Comprasnet e registrada na ata da sessão do pregão.
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9. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. No dia e hora previstos no item 2 do presente Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico,
quando o(a) Pregoeiro(a) verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no
Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta por item. Uma vez executado este
procedimento, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação das propostas classificadas, ordenadas automaticamente
pelo sistema, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
9.2. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS:
a) Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não
previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
b) Que na descrição detalhada forem totalmente omissas ou apresentarem somente expressões como:
“conforme edital, atendemos o edital”; não apresentarem as informações principais sobre o material
ofertado;
c) Que apresentarem preços ou vantagens baseados nas ofertas de outras licitantes;
d) Que não preencherem corretamente os campos do sistema eletrônico, de acordo com as
informações solicitadas e determinadas no ITEM 08 deste Edital ;
e) Que ofertem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles irrisórios ou de valor
zero, não sendo possível comprovar a sua exequibilidade. Inclusive em itens que estiverem agrupados.
f) Que apresentarem a quantidade de cada item, inferior ao apresentado no Termo deReferência.
g) Que apresentarem no Sistema Comprasnet declaração falsa, principalmente com os termos do
Decreto 7.174/2010.
9.3. O Pregoeiro, juntamente a Equipe de Apoio, analisará previamente as propostas cadastradas, de forma
que, as propostas explicitamente contrárias ao Edital serão desclassificadas desde logo.
9.4. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de
preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
9.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão
a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das
normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
9.6. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à aquisição
do(s) material(s).
9.7. A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10. DA ETAPA DE LANCES E DO JULGAMENTO
10.1. ETAPA DE LANCES
10.1.1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) Pregoeiro (a), sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
10.1.2. Classificadas as propostas, o (a) Pregoeiro (a) dará início à fase competitiva, momento em que as
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
10.1.3. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
10.1.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
10.1.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
10.1.6. Serão aceitos 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecendo como critério para classificação aquele
que for recebido e registrado primeiro.
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10.1.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedado à identificação da licitante.
10.1.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) Pregoeiro (a).
10.1.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.1.10. No caso de desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
10.1.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão na
forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço
eletrônico utilizado para divulgação (www.comprasnet.gov.br).
10.1.12. Encerrada a fase de lances, o sistema verificará as licitantes que terão direito de apresentar novo
lance inferior ao considerado inicialmente vencedor, tendo como critério o estabelecido no § 2º do artigo 44
da LC 123/06, que considera empatadas as propostas de valores iguais ou superiores até 5% (cinco por
cento) do menor preço.
10.1.12.1. Os itens ou lotes com valores de até R$ 80.000,00 são de participação exclusiva de ME/EPP
em atendimento ao art. 6°, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015.
10.1.13. O sistema identificará em coluna própria as ME/EPP participantes, fazendo comparação entre os
valores da primeira colocada, caso não seja uma ME/EPP, e das demais ME/EPP na ordem de classificação
que se encontrar na faixa de 5% (cinco por cento) acima da proposta de menor preço.
10.1.14. Os itens classificados nas características anteriores serão selecionados automaticamente pelo
Sistema e as licitantes classificadas em segundo lugar serão convocadas a apresentar sua última oferta no
prazo de 05 (cinco) minutos sob pena de decair do direito concedido.
10.1.15. Não havendo manifestação da licitante classificada em segundo lugar, o Sistema convocará as
demais MP/EPP participantes na mesma condição, na ordem de classificação.
10.1.16. Caso sejam identificadas propostas de ME/EPP empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa
dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
Sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
10.1.17. As licitantes que não se manifestaram como ME/EPP no momento do envio da proposta terão o
tratamento igual às demais licitantes, conforme definido no item 7.2 deste Edital, não cabendo o direito de
recursos posteriores.
10.1.18. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos,
de acordo com a Instrução Normativa nº 3, da SLTI/MPOG, de 16 de dezembro de 2011.
10.1.19. Os lances enviados em desacordo com o item 10.1.18 serão descartados automaticamente pelo
sistema. Artigo 3º da Instrução Normativa nº 3, da SLTI/MPOG, de 16 de dezembro de 2011.
10.2. JULGAMENTO
10.2.1. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e valor estimado para a contratação.
10.2.2. O julgamento das propostas obedecerá ao critério do Menor Valor Unitário por item/grupo.
10.2.3. Declarada encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente à(s) licitante(s) que tenha(m) apresentado o(s) lance(s) mais
vantajoso(s) para redução, adequação ao valor estimado ou ainda aplicar o disposto do artigo 10 do Decreto
lei 7.892/2013.

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

10.2.4. A negociação, bem como a aplicação do disposto do artigo 10 do decreto 7.892/2013, será realizada
por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes e a inclusão na ATA dos preços das
licitantes que aceitarem igualar suas propostas ao lance vencedor, se dará após o Sistema
SIASG/Comprasnet permitir seu registro.
10.2.5. O pregoeiro solicitará, via chat, após a fase de lances, o envio de anexo com a proposta de preços e
prospectos para ser efetuada a análise detalhada da especificação. A proposta de preços e prospectos
solicitados devem ser encaminhados pelo Sistema Comprasnet, fax ou e-mail, conforme determinação do
Pregoeiro na sessão do Pregão.
10.2.6. Se a(s) proposta(s) não for(em) aceitável(eis) ou estiver(em) em valor acima do estimado ou se a
licitante não atender as exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
10.2.7. Havendo desclassificação da proposta classificada em primeiro lugar, o sistema verificará a
existência de propostas de ME/EPP para retornar a fase de lances e, convocar as licitantes para
apresentarem novos lances.
10.2.8. Caso julgue necessário, antes de concluir pela aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) poderá
solicitar amostra e/ou prospecto ao licitante que estiver classificado em primeiro lugar. Na hipótese da
amostra a sessão será suspensa e somente será retomada após a decisão do(a) Pregoeiro(a) sobre as
amostras apresentadas. Quando a licitante for vencedora em vários itens, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar
a amostra de somente de alguns itens, que servirá de parâmetro para a decisão sobre os demais. Prevendo
o espaço físico para a guarda das amostras e economia para a licitante com o transporte.
10.2.9. A entrega/apresentação da(s) amostra(s) deverá ser feita no prazo MÁXIMO de 03 (três) dias úteis,
ou prazo definido pelo pregoeiro, contadas da solicitação formal, via chat, no endereço em que o
Pregoeiro determinar no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação da(s) empresa(s) que entreguem
a(s) amostra(s) em endereço diverso do informado no chat e/ou fora do prazo determinado.
10.2.10. As amostras deverão ser acompanhadas de ficha técnica dos produtos ofertados contendo suas
características, especificações de acordo com o Edital e matéria prima utilizada. Deverá estar identificada,
com etiquetas autocolantes, constando o nome e CNPJ da empresa, número da licitação e o número do
item a que se refere;
10.2.11. Recebidas as amostras, a área requisitante efetuará a análise em até 03 (três) dias úteis, se não
houver necessidade de pareceres externos ao IFSC, ou prazo a ser definido pelo pregoeiro, verificando a
sua compatibilidade com o Anexo I e as propostas comerciais, e emitirá um parecer devidamente
fundamentado, aprovando ou contraindicando o(s) item(ns) cotado(s);
10.2.12. Caso a(s) amostra(s), da (s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço não seja(m)
compatível(is) com o objeto da licitação, será(ão) convocada(s) a(s) empresa(s) subsequente(s), na ordem
de classificação, para apresentação de amostra(s), no mesmo prazo do item 10.2.9, sem prejuízo das
sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado
com as especificações do edital;
10.2.13. As amostras aceitas ou incompatíveis ficarão sob a guarda do IFSC até a homologação do Pregão.
Após a homologação, as amostras deverão ser retiradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que o
IFSC não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por
eventual demora no recolhimento dos mesmos. Após este período o IFSC providenciará o descarte das
amostras
10.2.14. O(a) Pregoeiro(a) anunciará a(s) licitante(s) detentora(s) da(s) proposta(s) ou do(s) lance(s) de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após
negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do(s) lance(s) de menor valor.
10.2.15. OS DOCUMENTO PARA ACEITAÇÃO, A PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS e DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO deverão ser ENTREGUES pela(s) empresa(s) vencedora(s) ao Pregoeiro dentro do
prazo estipulado pelo pregoeiro, na sequência a seguir:
a) Eletronicamente, nos termos do item 8.7 do Edital;
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a.1. Os documentos enviados eletronicamente devem ser versões digitalizadas dos originais
ASSINADOS;
a.2. Os prazos a que se refere essa cláusula serão suspensos no período compreendido entre as
18h e 8h do dia subsequente, salvo em casos de determinação de prazo distinto, feita
expressamente pelo pregoeiro no chat do Pregão Eletrônico.
b) Os documentos para habilitação deverão ser enviados pelo correio ou entregues pessoalmente, em
formato original ou cópia autenticada, dos documentos entregues pelo FAX ou e-mail, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, ou prazo definido pelo pregoeiro no chat, a contar da formalização e definição
da proposta no Pregão, para oSetor de Compras do Câmpus Florianópolis situado AV. Mauro Ramos,
n° 950 Centro/Florianopolis – SC CEP: 88020-300.
c) A solicitação de documentos de HABILITAÇÃO COMPLEMENTARES obedecerão ao disposto na
Instrução Normativa SLTI Nº 1 DE 26/03/2014, não sendo concedido prazo inferior a 02 (duas) horas
para RECEBIMENTO deste documentos, por fax ou outros meios de transmissão eletrônica, conforme
previsto no art. 25 do Decreto n° 5.450/2005.
10.2.16. A sessão do pregão será suspensa para aguardar o recebimento da documentação original, no
prazo determinado no chat, para a habilitação da(s) licitante(s).
10.2.17. A(s) licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) as determinações dos itens 10.2.8, 10.2.9,
10.2.10 e 10.2.15 será(ão) considerada(s) desistente(s), convocando-se a(s) segunda(s) colocada(s), sem
prejuízo das sanções estabelecidas no item 20 deste Edital.
10.2.18. Todas as licitantes participantes deverão acompanhar a sessão, via chat, durante todas as fases do
pregão, assumindo os ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
10.2.19. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de preço e/ou outros documentos
solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado via chat, serão desclassificadas e consideradas
desistentes, não sendo convocadas posteriormente para qualquer outro item que a empresa venha a se
classificar, sem prejuízo aos itens já aceitos pelo pregoeiro(a).

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1. A comprovação da habilitação jurídica, da qualificação econômico-financeira e da regularidade fiscal
na forma e condições estabelecidas neste Edital, será por meio de cadastramento no SICAF (Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores), nos termos da Instrução Normativa nº 02, de 11/10/2010, da SLTI,
assegurado à já cadastrada o direito de encaminhar, via fax, a documentação atualizada e regularizada na
própria sessão do Pregão. Serão realizadas consultas ao SICAF e CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas
ou Suspensas – www.portaltransparencia.gov.br), CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – http://
www.tst.jus.br/certidao) emitida exclusivamente pelo Tribunal Superior do Trabalho, CNIA (Cadastro
Nacional
de
Condenações
Cíveis
por
Ato
de
Improbidade
Administrativa
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e Cadastro de Inidôneos e Cadastro de
Inabilitados (TCU) (https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5 – aba inabilitados e aba inidônios), sendo
inabilitadas as empresas consideradas inidôneas ou que estiverem suspensas para contratação com a
União. Além destas consultas será necessária apresentação da documentação relacionada no item 11.1.4.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista de licitante
enquadrada domo ME/EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa, conforme §1º art.43 lei Complementar 123/20016. Neste caso, a sessão será
suspensa para aguardar o envio da documentação, com data e horário de retorno definidos pelo
Pregoeiro.
b) Havendo necessidade a licitante poderá solicitar, por escrito, a prorrogação do prazo, por mais 05
(cinco) dias úteis.
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c) As demais licitantes deverão apresentar a documentação dentro do horário definido pelo Pregoeiro
durante a sessão.
11.1.1. O cadastramento no SICAF deverá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de
cadastramento dos órgãos/entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das
Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG, após seguidas as instruções contidas no
site www.comprasnet.gov.br.
11.1.2. Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às condições exigidas
para o cadastramento no SICAF, apresentando a documentação discriminada na Instrução Normativa nº 02,
de 11/10/2010, da SLTI, ao órgão cadastrador para validação do respectivo cadastro, até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública na internet.
11.1.3. No caso de atualização do cadastro realizado no prazo definido acima, porém não constante no
SICAF, a interessada deverá comprovar, na própria sessão do Pregão, o cumprimento desta exigência,
sendo a licitante considerada habilitada neste quesito. A contratação somente se efetivará no caso de o
cadastramento ser efetivado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
11.1.4. O(a) Pregoeiro(a) solicitará, via Chat, à (as) licitante(s) com o menor preço por item/grupo, a
proposta e os documentos de habilitação, abaixo relacionados, que deverão ser transmitidos no prazo a ser
definido pelo pregoeiro via chat, não sendo este inferior a 02 (duas) horas, conforme volume de
documentação a ser recebido para o FAX (48) 3211-6036 ou e-mail pregao.florianopolis@ifsc.edu.br;
11.1.4.1. A solicitação de documentos de HABILITAÇÃO COMPLEMENTARES obedecerão ao disposto
na Instrução Normativa SLTI Nº 1 DE 26/03/2014, não sendo concedido prazo inferior a 02 (duas) horas
para RECEBIMENTO deste documentos, por fax ou outros meios de transmissão eletrônica, conforme
previsto no art. 25 do Decreto n° 5.450/2005.
a) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que inexiste de fato superveniente, impeditivo da habilitação no presente
certame licitatório;
b) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;
c) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5°
da Constituição Federal.
d) Como requisito para a habilitação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que apresenta proposta absolutamente independente em relação aos demais
licitantes participantes deste Pregão Eletrônico, por consequência, incapaz de frustrar o caráter
competitivo da presente licitação;
e) Atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido material compatível com o objeto
da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando CNPJ,
assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de execução,
e a qualidade dos materiais.
f)

Como requisito para habilitação no Pregão, a licitante deverá apresentar a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida exclusivamente pelo Tribunal Superior do Trabalho
(http://www.tst.jus.br/certidao/), com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua
emissão conforme Lei Nº 12.440, de 7 de julho de 2011.Caso a empresa não apresente a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme solicitado, para fins de HABILITAÇÃO o
pregoeiro efetuará consulta a online.
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11.1.5. Os documentos enviados por fax ou e-mail deverão ser reenviados (originais ou cópias autenticadas)
pelo correio ou pessoalmente, no prazo MÁXIMO de 03 (três) dias úteis, ou prazo definido pelo pregoeiro,
solicitado via chat, a contar da formalização e definição da proposta no Pregão, para o IFSC – Setor de
Compras do Câmpus Florianópolis situado AV. Mauro Ramos, n° 950 Centro/Florianopolis – SC CEP:
88020-300.
SALIENTAMOS QUE OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA O PREGOEIRO NO
PRAZO DETERMINADO.

12. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
12.1. Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7, 9 e 10 deste Edital, e sendo aceitável(eis) a(s)
proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) procederá, imediatamente após o
recebimento da documentação, à verificação do atendimento das condições de habilitação da(s) licitante(s).
12.2. A regularidade do cadastramento da licitante no SICAF e situação de regularidade no CEIS, será
confirmada por meio de consulta “online”.
12.3. Procedida à consulta, será impressa declaração demonstrativa da situação da licitante (IN – SLTI nº
02/2010), a qual será juntada ao processo de licitação.
12.4. Será assegurado, à LICITANTE já cadastrada no SICAF, o direito de apresentar, caso esteja com
algum documento vencido, a documentação atualizada e regularizada, na fase de habilitação, por meio do
Fax Fax (48) 3211-6036 ou pregao.florianopolis@ifsc.edu.br devendo, posteriormente, encaminhar ao
(à) Pregoeiro (a), os originais ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, OU PRAZO DEFINIDO
PELO PREGOEIRO, SOLICITADO VIA CHAT, podendo o(a) Pregoeiro(a) verificar a regularidade da
LICITANTE por meio dos sítios.
12.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
12.6. Se a(s) licitante(s) desatender(em) às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a(s)
oferta(s) subsequente(s), verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da(s) licitante(s), na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a(s) respectiva(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) e a ela(s) adjudicado(s) o(s) item(n)s
objeto(s) do certame, pelo(a) Pregoeiro(a).
12.7. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a
adjudicação do(s) item(ns) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s), com posterior
encaminhamento dos autos a Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina, para homologação e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os
procedimentos são os descritos no item 13.
12.8. A indicação do(s) lance(s) vencedor(es), a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem
prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30 do Decreto n.º 5.450/2005, e na legislação
pertinente.
12.9. Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados no Edital.
12.10. A Administração reserva-se ao direito de, julgando necessário, proceder diligências junto aos órgãos
emitentes das certidões, bem como solicitar esclarecimentos ou informações complementares relativas a
quaisquer dos documentos apresentados.
12.11. Para fins de habilitação, a verificação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
12.12. Serão sanados pelo (a) Pregoeiro(a), através de informações ou diligências requeridas, quaisquer
erros evidenciados como meramente formais.
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12.13. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do Sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias, também em meio eletrônico no Sistema Comprasnet, para apresentar
as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões em igual prazo, através de campo próprio, que começará a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
13.1.1. O Pregoeiro decidirá em até 05 (cinco) dias úteis, após o término do prazo de contrarrazões.
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção em recorrer, importará na
decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o(s) objeto(s) à(s) licitante(s)
declarada(s) vencedora(s).
13.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4. O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.
13.5. Dos atos da Administração, decorrente da aplicação subsidiária da Lei no 8.666/93, caberá:
I.

Recurso, dirigido à Reitora do IFSC, interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato, a ser protocolizado no endereço referido no subitem 21.14 deste Edital, nos casos
de:
•

Anulação ou revogação da licitação;

•

Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei no 8.666/93;

•

A aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;

II. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III. Pedido de reconsideração de decisão do Ministro da Educação, no caso de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da intimação do ato.
13.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei no
8.666/93).
13.7. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 13.5 será feita mediante publicação no
Diário Oficial da União.
13.8. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
13.9. Julgados os recursos, a Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina fará a adjudicação do(s) objeto(s) licitado(s) à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s), homologará
a licitação e decidirá quanto à contratação.
13.10. Não serão reconhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão
recebidas as petições de contrarrazões apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o disposto
neste Edital.
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13.11. Após a Homologação do presente Processo Licitatório, os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados na Reitoria - Rua 14 de julho 150 – Coqueiros Florianópolis – SC, CEP:88075-010.

14. DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Julgados os recursos (se houver) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Reitora do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina homologará a licitação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
15.1. O compromisso para a futura contratação será efetivado através da Ata de Registro de Preços (Anexo
III – Minuta da Ata), não excederá a 12 meses. Homologada esta licitação, o IFSC convocará as licitantes
vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade,
terá efeito de compromisso de aquisição nas condições estabelecidas. A contratação do fornecedor será
formalizada através da emissão da Autorização de Fornecimento, sempre que o IFSC julgar necessário, de
acordo com suas necessidades e mediante emissão de nota de empenho, sendo que a licitante terá o prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos para retirar a Nota de empenho.
15.1.1. Será dispensada a celebração de instrumento específico de Contrato, na forma do dispositivo no art.
62 da Lei 8.666/93, sendo o mesmo substituído pelos seguintes instrumentos em conjunto:
a) Este Edital com seus Anexos;
b) A proposta escrita e os lances;
c) A Ata de Registro de Preços e seus anexos;
d) A Autorização de Fornecimento e Nota de empenho;
15.2. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no SICAF, no ato da contratação, não
apresentar a documentação exigida, ou se recusar injustificadamente em assinar a Ata de Registro de
Preços ou retirar a Autorização de Fornecimento (AF), no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da devida
convocação, é facultado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para, depois de comprovados
os requisitos habilitatórios efetuar a negociação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado por
escrito, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFSC.
15.4. A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução da ata, a compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, às mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
15.5. Os produtos a serem fornecidos deverão ser entregues em 30 (trinta) dias corridos, a partir da
solicitação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, em perfeitas
condições de consumo e em conformidade com as especificações da proposta de preço e as especificações
técnicas mínimas constantes do Edital.
15.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
15.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do
inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.7.1. A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19
do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
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15.8. Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
15.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, em atendimento
ao § 1º do art. 12 do Decreto nº 7.892, de janeiro de 2013.
15.10. A Ata de Registro de Preços não será superior a doze meses, conforme artigo 12º do Decreto 7.892,
de janeiro de 2013.
15.11. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços ficam definidos no art. 22, do
Decreto 7.892/2013.
15.12. A fiscalização será exercida no interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.
15.13. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços do licitante vencedor deste
certame, farão parte integrante da Autorização de Fornecimento (AF), independente de transcrição.
15.14. Para cada solicitação de materiais, o IFSC emitirá uma Autorização de Fornecimento (AF) e Nota de
Empenho. A AF e Nota de Empenho substituirão o Contrato conforme previsto na Lei 8.666/93.
15.14.1. O IFSC não se obriga a adquirir os quantitativos totais previstos nesta licitação, sendo a
conveniência restrita ao orçamento e as necessidades de cada Câmpus.
15.15. A empresa fica obrigada a apresentar ao órgão ou à entidade declaração de acordo com os modelos
constantes dos Anexos II, III ou IV da IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e anexo V deste Edital,
conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal.

16. DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº
8.666/93, no Decreto nº 7.892/13 e Decreto nº 9.488/18, na IN-MARE nº 08/98 e IN-SEAP 04/99, relativas à
utilização do Sistema de Registro de Preços.
16.2. Havendo remanescente de material a ser entregue, inclusive em função do direito de acréscimo, não
exercido pelos órgãos ou entidades usuárias do registro, poderão estas autorizar o IFSC a proceder o
devido apostilamento na respectiva Ata de registro de preços e acatar os eventuais pedidos de outros
órgãos e ou entidades da Administração não participantes desta Licitação.
16.3. O IFSC é o órgão responsável pelos atos, controle e administração da Ata de Registro de Preços
decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de
registro e os quantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual será emitida a autorização de
fornecimento/pedido.
16.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme redação dada
pelo art. 22 § 6º do, Decreto 7.982, de janeiro de 2013.

17. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
17.1. A inexecução total ou parcial dos instrumentos previstos nas alíneas a) b) e c) do item 15.1.1 enseja a
sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
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17.2. Os procedimentos de rescisão, tanto os amigáveis, como os determinados por ato unilateral da
Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada, na segunda hipótese, a produção
de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da
Administração para quê, se o desejar, a Contratada apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
17.3. Quanto a sua forma a rescisão poderá ser:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII ;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração e;
c) Judicial, nos termos da legislação.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As possíveis despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrá no exercício de
2018/2019 através das seguintes Dotações Orçamentárias da União: Órgão/Unidade 158516 – Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina: Programa de Trabalho resumido: 108974;
Gestão: 26438, Natureza da Despesa: 339030 - Material Consumo, Fonte: 8100000000.

19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado pelo IFSC, em moeda nacional, mediante Ordem Bancária, e ocorrerá até
o 15º (décimo quinto) dia útil após o recebimento definitivo por servidor do IFSC, observando-se, antes do
pagamento, a comprovação da regularidade do cadastramento no SICAF.
19.1.1. O recebimento dos materiais será provisório na entrega, havendo o recebimento definitivo em até 10
(dez) dias úteis, após o recebimento provisório.
19.2. A critério da Contratante, poderão ser utilizadas parte dos pagamentos devidos para cobrir possíveis
despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da Contratada.
19.3. Em atendimento ao Protocolo ICMS nº 42/2009 e Protocolo CONFAZ/ICMS nº 191, deverão emitir
Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, todas as empresas
que possuírem a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal, e realizarem operações com a Administração
Pública.
19.4. A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
19.4.1. A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida com o CNPJ do Câmpus requisitante, conforme
descrição a seguir:
CÂMPUS

CNPJ

Araranguá

11.402.887/0008-37

Caçador

11.402.887/0018-09

Canoinhas

11.402.887/0012-13

Chapecó

11.402.887/0007-56

Continente

11.402.887/0004-03

Criciúma

11.402.887/0009-18

Florianópolis

11.402.887/0002-41
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Garopaba

11.402.887/0021-04

Gaspar

11.402.887/0010-51

Geraldo Werninghaus

11.402.887/0019-90

Itajaí

11.402.887/0013-02

Jaraguá do Sul

11.402.887/0005-94

Joinville

11.402.887/0006-75

Lages

11.402.887/0011-32

Palhoça Bilíngue

11.402.887/0015-66

Reitoria

11.402.887/0001-60

São Carlos

11.402.887/0022-95

São José

11.402.887/0003-22

São Miguel do Oeste

11.402.887/0014-85

Tubarão

11.402.887/0020-23

Urupema

11.402.887/0016-47

Xanxerê

11.402.887/0017-28

•

Para o Campus Avançado de São Lourenço do Oeste, a Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ da
Reitoria, sendo os materiais entregues no respectivo Campus.

19.5. Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem como a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
alíquotas previstas para o objeto desta licitação, conforme IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
19.6. Não haverá a retenção prevista no subitem 19.5 caso a Contratada seja optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou se encontre em
uma das situações elencadas no artigo 4º da IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
19.7. Para usufruir o direito, apresentado no subitem 19.6, a contratada deverá, quando da assinatura da
Declaração de Concordância com a Ata de Registro de Preços, apresentar a declaração, conforme art.
6°da IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e anexo V deste Edital, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. A não apresentação da declaração implica
na retenção integral dos impostos.
19.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira,
devido pelo Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM =

Encargos moratórios
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N=

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP =

Valor da prestação a ser paga

I=

Índice de compensação financeira = 0,00016438,
Assim apurado:
I=

TX
365

TX =

I=

6/100 I =

0,00016438

365

Percentual da Taxa anual = 6%.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS POR INADIMPLEMENTO
20.1. Em caso de não envio da amostra, dos documentos de habilitação de acordo com os itens 10.2.15 e
11.1.4, inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade
inferior ao solicitado, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:
I.

Advertência.

II. multas (que deverão ser recolhidas em favor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de
Santa Catarina, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues com atraso (AF), por
dia de atraso na entrega do material, limitados a 10%(dez por cento) do mesmo valor.
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de Fornecimento (AF), por infração a
qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada
em dobro na reincidência.
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços vencedora, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de
apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preço, no caso de rescisão do
contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia
defesa, independente das demais sanções cabíveis;
e) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues em desacordo, por
apresentação de marca e/ou modelo que não estão de acordo com a especificação do edital e
apresentada na proposta de preço da licitante;
f)

de 10% (dez por cento) do valor total do somatório dos itens entregues em desacordo com o
Edital e a proposta de preços aceita na sessão do pregão;

g) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de não-substituição
do material no prazo determinado no Termo de Referência, caso não estaria de acordo com a
especificação exigida em Edital, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material e/ou a sua substituição,
de forma a configurar, nessa hipótese inexecução parcial da obrigação assumida;
h) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
cancelamento integral da ata por ato unilateral da administração, motivada por culpa da
Contratada ou a pedido da mesma;
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III. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta de preço, não
assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento
(AF), deixar de entregar documentação solicitada, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no item 20.1, II deste instrumento editalício.
20.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
20.2.1. É OBRIGATÓRIO a apresentação de ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO EM SUA PROPOSTA
DE PREÇOS BEM COMO NA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
conforme Modelos anexos deste edital para fins de recebimento de notificações, comunicados, intimações,
empenhos bem como Autorizações de Fornecimento.
a) Empresas que retirarem o edital pelo Sistema Comprasnet, tem a obrigação de manter atualizado
seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) para os fins
expostos acima;
b) Caso a Licitante/Fornecedor opte por enviar o Termo de Retirada de Edital, fica esta OBRIGADA a
apresentar no mesmo um ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO para os fins expostos acima.
c) A Empresa assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo
e-mail institucional informado na DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFSC considerará
como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o compromisso de avisar o
IFSC quando houver mudança do e-mail.
20.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
20.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o
valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o
valor complementar. A multa não paga será cobrada administrativa e/ou judicialmente, com a inscrição na
Dívida Ativa da União.
20.4.1. Não havendo o pagamento da multa no vencimento constante na GRU e, inexistente garantia
contratual, haverá a atualização dos valores conforme fórmula constante no item 19.8 deste Edital.
20.5. As sanções previstas nos incisos I e III da cláusula 20.1 poderão ser aplicadas juntamente a do inciso
II, da mesma cláusula.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
21.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante,
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta
durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do
órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.
21.3. É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
21.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
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21.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não implicarão
direito à contratação.
21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.
21.7. A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina poderá revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.
21.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
21.9. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos ou
conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste Pregão.
21.10. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, e horário anteriormente estabelecido.
21.11. A sessão pública poderá ser acompanhada pelos interessados através do sítio
http://www.comprasnet.gov.br (Acesso Livre), local onde também ficará disponível a Ata de realização do
certame, após o encerramento da sessão pública.
21.12. Cópia do Edital e seus Anexos estará disponibilizada nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://
www.ifsc.edu.br.
21.13. As licitantes que retirarem o Edital na página do IFSC deverão encaminhar o termo de retirada de
Edital para o FAX (48) 3211-6036, para futura comunicação. A falta de remessa deste termo exime a
Administração de comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório e de
quaisquer informações adicionais.
21.14. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser recebidos pelo (a)
Pregoeiro (a) no PRAZO MÁXIMO de 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço [E-MAIL DO COMPRAS DO CÂMPUS
QUE IRÁ EXECUTAR O PE], os quais serão respondidos até 24 (vinte e quatro) horas ANTES DO
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO do pregão EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET,
dando maior clareza e publicidade ao processo. Demais informações poderão ser obtidas no endereço Setor de Compras do Câmpus Florianópolis situado AV. Mauro Ramos, n° 950 Centro/Florianopolis – SC
CEP: 88020-300 – Tel: (48) 3211- 6048 .
21.15. Foro: As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de
Florianópolis/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos
no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.
21.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a).
21.17. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I

Termo de Referência

Anexo II

Modelo de Planilha para Cotação

Anexo III

Minuta da Ata de Registro de Preços (com Anexos III-A e III-B)

Anexo IV

Modelo da Autorização de Fornecimento
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Anexo V

Declaração do Simples Nacional (conforme IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.)

Anexo VI

Dados para Cadastramento da Empresa

Florianópolis, 09 de julho de 2018.

ALINE HEINZ BELO
Pró-reitora de Administração do IFSC
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo n.º 23292.026967/2018-13
Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso incisos I e II, do artigo 8º e
inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00 e inciso I e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, de
31/05/2005.

1. INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina pretende contratar pessoa jurídica,
com base na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto n.º 5.450/05, de 31/05/2005, Decreto n. 7.892, de
janeiro de 2013; Decreto 8.538/15; e na Portaria MP/SLTI n.º 5 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão-MP, de 11.06.2003, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93, de 21/06/1993, Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e nas demais normas legais e regulamentares, através
de Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO
ARTES, TEATRO E DESIGN, relacionados na planilha de especificações técnicas mínimas.

2. OBJETO
Constitui objeto do presente pregão, selecionar para possível contratação AQUISIÇÃO DE MATERIAL
CONSUMO ARTES, TEATRO E DESIGN, conforme descritos no item 08 deste Termo de Referência.
As especificações mínimas e quantidades dos itens estão apresentadas na planilha de especificações
técnicas mínimas (item 08 deste Termo de Referência), que foi compilada de acordo com as solicitações e
justificativas dos requisitantes.

3. JUSTIFICATIVA
O Instituto Federal de Santa Catarina, visando suprir possíveis demandas no exercício de suas atividades,
realiza licitações através do Sistema de Registro de Preços. Essas licitações são feitas de forma
compartilhada, ou seja, atendendo todos os Câmpus no Estado de Santa Catarina. Atualmente participam
das licitações os Campus Araranguá, Caçador, Canoinhas, Cerfead, Chapecó, Criciúma, Florianópolis,
Florianópolis – Continente, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul – Centro, Jaraguá do Sul – Rau,
Joinville, Lages, Palhoça, Reitoria, São Carlos, São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste,
Tubarão, Urupema e Xanxerê.
A finalidade do IFSC é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica,
nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar
pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e
regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. Neste sentido, a presente licitação tem
como objetivo garantir celeridade e eficiência no momento da aquisição, garantindo a qualidade nos
serviços prestados ao cidadão.
A modalidade de licitação definida neste processo cumpre o disposto nos Decretos nº 5.450/2005 e
7.892/2013, permitindo assim a aquisição de forma parcelada, nas quantidades e no momento adequado às
necessidades do IFSC.
Alunos dos Cursos Técnicos Integrados de Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Química e Saneamento,
Curso Subsequente de Edificações, FIC Teatro de Animação, FIC Básico Instrumento de Orquestra, FIC
Prática de Orquestra, FIC Português para Estrangeiros, PROEJA Panificação, PROEJA Cozinha,Curso
Superior de Tecnologia em Design de Produto do Câmpus Florianópolis matriculados em unidades
curriculares de artes, cultura, modelagem e projetos serão, diretamente beneficiados por meio da aquisição
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destes itens. Destacamos que os materiais poderão também ser utilizados pelos projetos de extensão
vinculados à Coordenadoria de Atividades Artísticas, somando portanto, mais de 2.000 alunos atendidos.

4. GENERALIDADES
a) Os materiais deverão ser entregues nas quantidades determinadas na nota de empenho, de acordo com
os quantitativos descritos no item por respectivo Câmpus do IFSC, nos seguintes endereços:
b) Locais de Entrega:
CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus Araranguá

Av. XV de Novembro, s/nº – Bairro Aeroporto – CEP: 88900-000 –
Araranguá – SC – Fone: (48) 3311-5000; e-mail:
compras.ararangua@ifsc.edu.br.

Câmpus Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat – Caçador – SC – 89500-000,
Fone: (49) 3561-5700; e-mail: compras.cdr@ifsc.edu.br.

Câmpus Canoinhas

AV. Expedicionários, 2150 – Bairro Campo do Água Verde – CEP 89460000 – Canoinhas SC: Fone: (47) 3627- 4500; e-mail:
compras.canoinhas@ifsc.edu.br.

Cerfead

Rua Duarte Schutel, 99 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88015-640;email: compras@ifsc.edu.br; Fone: (48) 3131-8816.

Câmpus Chapecó

Av. Nereu Ramos, 3450 D – Bairro Seminário – Chapecó/SC CEP:
89813-000 – Fone: (49) 3313-1240; e-mail:
compras.chapeco@ifsc.edu.br.

Câmpus Criciúma

SC 443, km 01, nº. 845 - Bairro Vila Rica – Criciúma – SC – CEP 88813600; Esquina com Rua Antônio Daré; Fone: (48) 3462-5000; e-mail:
compras.criciuma@ifsc.edu.br.

Câmpus Florianópolis

Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis/SC. CEP: 88020-300 –
Almoxarifado, Fone: (48) 3211-6000; e-mail: compras.fpolis@ifsc.edu.br.

Câmpus Florianópolis-Continente

Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros - Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010;
Fone (48) 3877-8400; e-mail: compras.continente@ifsc.edu.br.

Câmpus Garopaba

Rua Maria Aparecida Barbosa, nº 153, Loteamento Vila de Campo Bairro Campo Duna – Garopaba - SC – CEP 88495-000; Fone (48) 32547330; e-mail: compras.garopaba@ifsc.edu.br.

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510 – Bairro Bela Vista – Gaspar – SC; CEP
89110-971; Fone: (47) 3318-3700; e-mail: compras.gaspar@ifsc.edu.br.

Câmpus Itajaí

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada – Itajaí –
SC; CEP 88307-303; Fone: (47) 3390-1200; e-mail:
compras.itj@ifsc.edu.br.

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau

Rua dos Imigrantes, nº 445 – Bairro Rau – 89254-430 – Jaraguá do Sul;
Fone: (47) 3276-9600; e-mail: compras.gw@ifsc.edu.br

Câmpus Jaraguá do Sul

Av. Getúlio Vargas, nº 830 – Centro – Jaraguá do Sul – CEP: 89251-000,
Fone: (47) 3276-8700; e-mail: compras.jar@ifsc.edu.br.

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1337 – Loteamento Novo Horizonte – Bairro Costa e Silva,
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Joinville/SC – CEP: 89220-618 – Fone: (47) 3431-5600; e-mail:
compras.joinville@ifsc.edu.br.
Câmpus Lages

Rua Heitor Vila Lobos, s/n – Bairro São Francisco – Lages – CEP 88506400, Fone: (49) 3221-4200; e-mail: compras.lages@ifsc.edu.br.

Câmpus Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa – Bairro Cidade Universitária Pedra
Branca – Palhoça – SC – CEP 88137-010; Fone: (48) 3341-9700; e-mail:
compras.phb@ifsc.edu.br.

Câmpus São Carlos

Rua Aloisio Stoffell, 1271 – Jardim Alvorada – São Carlos/SC – CEP
89885-000; Fone: (49) 3325-4149; e-mail: compras.sca@ifsc.edu.br

Câmpus São José

R. José Lino Kretzer, 608 – Bairro Praia Comprida – CEP: 88103-310
São José – SC; Fones: (48) 3381-2800 e Fax: 3381-2812; e-mail:
compras.sje@ifsc.edu.br

SC 480, no Distrito de Frederico Wastner – São Lourenço do Oeste/SC –
Câmpus São Lourenço do Oeste CEP 89990 000; Fones: (049) 3344-8495; e-mail:
compras.slo@ifsc.edu.br.
Câmpus São Miguel do Oeste

Rua 22 de Abril, s/n – Bairro São Luiz – São Miguel do Oeste – SC
89900-970, Fone: (49)3631-0400; e-mail: compras.smo@ifsc.edu.br.

Câmpus Tubarão

BR 101 Sul, km 336 – Fone: (48) 3301-9101; E-mail:
compras.tub@ifsc.edu.br

Câmpus Urupema

Estrada do Senadinho s/n – Centro – Urupema – SC – 88625-970, Fone:
(49) 3236-3100; e-mail: compras.urupema@ifsc.edu.br.

Câmpus Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603 – Bairro Veneza – Xanxerê – SC – 89820-000;
Fone: (49) 3441-7900; e-mail: compras.xxe@ifsc.edu.br.

Reitoria

Av. 14 de julho 150 – Coqueiros – Florianópolis – SC – CEP:88075-010 –
Fones: (48) 3877-9000; e-mail: compras@ifsc.edu.br.

c) a contratada se obriga a entregar todo o material, no mesmo momento, na quantidade informada na
Autorização de Fornecimento (AF). Somente poderá ser aceita a entrega parcial, na hipótese dos itens “d” e
“e” abaixo, sob pena de devolução de todo material, no caso do empenho/AF não estar completa;
d) o material só poderá ser entregue parcialmente, se a licitante encaminhar justificativa, solicitando o
cancelamento dos itens pendentes juntamente ao material, para ser avaliada pela Administração e posterior
aplicação de penalidades;
e) a Administração poderá solicitar a antecipação da entrega de parte dos materiais constantes da
Autorização de Fornecimento, somente se a licitante conseguir atender ao pedido;
f) Em atendimento ao Protocolo ICMS nº 42/2009 e Protocolo CONFAZ/ICMS nº 191, deverão emitir Nota
Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, todas as empresas que
possuírem a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal, e realizarem operações com a Administração
Pública.
f.1. A Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança deverá ser sempre emitida com o CNPJ do Câmpus
requisitante, conforme descrição abaixo:
CÂMPUS

CNPJ

Araranguá

11.402.887/0008-37

Caçador

11.402.887/0018-09

Canoinhas

11.402.887/0012-13
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

Chapecó

11.402.887/0007-56

Continente

11.402.887/0004-03

Criciúma

11.402.887/0009-18

Florianópolis

11.402.887/0002-41

Garopaba

11.402.887/0021-04

Gaspar

11.402.887/0010-51

Geraldo Werninghaus

11.402.887/0019-90

Itajaí

11.402.887/0013-02

Jaraguá do Sul

11.402.887/0005-94

Joinville

11.402.887/0006-75

Lages

11.402.887/0011-32

Palhoça Bilíngue

11.402.887/0015-66

Reitoria

11.402.887/0001-60

São José

11.402.887/0003-22

São Miguel do Oeste

11.402.887/0014-85

Tubarão

11.402.887/0020-23

Urupema

11.402.887/0016-47

Xanxerê

11.402.887/0017-28

•

Para o Câmpus Avançado de São Lourenço do Oeste, a Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ da
Reitoria, sendo os materiais entregues no respectivo Câmpus.

g) Poderá haver a emissão de mais de uma Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança para cada Nota de
Empenho ou apenas uma Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança e, para acompanhar as mercadorias
para os Campi, notas de remessa de materiais, aceitas pela fiscalização estadual.
h) Na proposta a ser apresentada, deverá indicar o preço unitário por item, fixo e irreajustável, com somente
duas casas após a vírgula, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e as despesas
decorrentes da aquisição dos materiais, bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos;
i) A proposta a ser apresentada não poderá ter validade inferior a 100 (cem) dias;
j) A licitante para ser contrata deverá possuir o cadastramento obrigatório no SICAF.
k) O valor total estimado da presente licitação é de R$ 745.075,16 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO
MIL E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Entregar os materiais nos endereços citados no item 4 deste termo e em perfeitas condições, nas
quantidades e especificações apresentadas no item 8 deste Termo de Referência, e em conformidade com
marca e modelo informados no sistema eletrônico.
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b) A CONTRATADA fica responsável pela entrega, que deverá ser feita em qualquer uma das dependências
do Câmpus solicitante, ficando assim responsável pela logística, tanto externa quanto internamente ao
Câmpus, devendo a mesma, caso necessário, antes da entrega, contactar departamento responsável pelo
recebimento, para fins de alinhamento da entrega.
c) Os materiais deverão ser entregues nas quantidades e especificações requisitadas, no prazo de 30
(trinta) dias corridos (produtos nacionais), após o envio da Autorização de Fornecimento.
d) Cumprir fielmente esta norma, de forma que os materiais relacionados sejam entregues com esmero e
perfeição.
e) Todos os itens constantes da nota de empenho devem ser entregues no mesmo momento, nas condições
e locais conforme consta deste Anexo (não será aceita a entrega parcelada dos itens).
f) Aguardar a conferência dos produtos no ato do recebimento. Havendo falta de produto, todo o material
será devolvido (será aceito somente se a licitante encaminhar a solicitação de cancelamento do item
faltante).
g) Solicitar por escrito o cancelamento de algum item ou parte deste, para ser avaliado pela Reitoria, e
assumir os ônus da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
h) Substituir os materiais, objeto deste Edital, que apresentarem qualquer tipo de defeito ou que estiverem
fora das especificações contidas na proposta de preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a
comunicação formal do IFSC. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que formalizado, justificado e aceito
pelo IFSC. Esta prorrogação somente será aceita caso seja feita dentro do prazo da notificação.
i) Materiais entregues em desacordo com o Edital e não retirados em até 05 (cinco) dias úteis após
comunicação formal do IFSC, serão descartadas. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que formalizado,
justificado e aceito pelo IFSC. Esta prorrogação somente será aceita caso seja feita dentro do prazo da
notificação.
j) Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, durante o fornecimento do material,
ainda que involuntariamente, às instalações do prédio, máquinas, equipamentos e demais bens do IFSC,
substituindo os referidos bens por outros semelhantes em prazo que lhe será expressamente combinado
pela Contratante.
k) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando em serviço.
l) Manter, durante a vigência das obrigações assumidas, as condições de Habilitação exigidas para este
Pregão.
m)

Retirar a nota de empenho em até 03 (três) dias úteis, após a convocação.

n) Cumprir o prazo de garantia de acordo com o especificado em cada item neste Termo de Referência ou
conforme o prazo estabelecido na proposta de preços, caso este seja maior que o mínimo estabelecido.
o) Os problemas apresentados durante o prazo de garantia devem ser solucionados em até 30 (trinta) dias
corridos.
p) Arcar com todos os custos para cumprimento da garantia, inclusive no caso de necessidade de transporte
(técnicos ou equipamentos).

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente o
Contrato.
b) Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os materiais.
c) Aplicar as penalidades cabíveis, previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa.
d) Efetuar o recebimento provisório no momento da entrega dos materiais e o definitivo no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, após decorrido o prazo do recebimento provisório. O pagamento será efetuado em até
15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo.
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e) Solicitar por escrito, durante o período de recebimento, a substituição dos materiais que apresentarem
defeito ou não estiverem de acordo com a proposta.
f) Solicitar à licitante vencedora que retire a nota de empenho, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a
contar da data da convocação.
g) Solicitar por escrito, durante o prazo de garantia, o conserto ou a substituição dos materiais que
apresentarem defeito.
h) Determinar as sanções administrativas decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas pela licitante, que incluirão o registro de ocorrência junto ao SICAF e até restrições quanto à
contratação junto a Administração Pública.

7. NORMAS GERAIS DE FORNECIMENTO
a) Os produtos com prazo de validade deverão ser entregues com no máximo 25% do prazo de validade
corrido.
b) Dependendo das especificações dos produtos, estes deverão ser entregues com as embalagens
íntegras, limpas, atóxicas, contendo data de fabricação e validade, nome e marca do produto.
c) As especificações e critérios técnicos particulares de cada produto são soberanos às normas gerais aqui
explicitadas.
d) Deverá ser observada as condições de transporte necessárias para a garantia da qualidade e
conservação dos materiais.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
a) Os itens ou lotes com valores de até R$ 80.000,00 são de participação exclusiva de ME/EPP em
atendimento ao art. 6°, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015.
b) As propostas a serem apresentadas devem atender no mínimo as especificações, quantidades e o preço
máximo por item, conforme informados na tabela a seguir:
As descrições/valores dos itens deste processo encontram-se no anexo intitulado
Quadro de especificações mínimas.

AS QUANTIDADES QUE, POR VENTURA, FOREM ENTREGUES INCORRETAMENTE NO CAMPUS OU
FALTANDO PARTE DA AF SERÃO DEVOLVIDAS E OS CUSTOS COBERTOS PELA LICITANTE
VENCEDORA.

9. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
9.1. Em caso de inexecução do objeto do presente Termo de Referência, erro de execução, execução
imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:
I. Advertência.
II. Multas (que deverão ser recolhidas em favor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de
Santa Catarina, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues com atraso (AF), por dia de
atraso na entrega do material, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de Fornecimento (AF), por infração a qualquer
cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência;
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c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços vencedora, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de apresentar os
documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preço, no caso de rescisão do contrato por ato
unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das
demais sanções cabíveis;
e) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues em desacordo, por
apresentação de marca e/ou modelo que não estão de acordo com a especificação do edital e apresentada
na proposta de preço da licitante;
f) de 10% (dez por cento) do valor total do somatório dos itens entregues em desacordo com o Edital e a
proposta de preços aceita na sessão do pregão;
g) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de não-substituição do
material no prazo determinado no Termo de Referência, caso não estaria de acordo com a especificação
exigida em Edital, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material e/ou a sua substituição, de forma a configurar,
nessa hipótese inexecução parcial da obrigação assumida;
h) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de cancelamento
integral da ata por ato unilateral da administração, motivada por culpa da Contratada ou a pedido da
mesma;
III. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta de preço, não
assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento
(AF), deixar de entregar documentação solicitada, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no item Il.
9.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
9.2.1. É OBRIGATÓRIO a apresentação de ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO EM SUA PROPOSTA DE
PREÇOS BEM COMO NA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
conforme Modelos anexos deste edital para fins de recebimento de notificações, comunicados, intimações,
empenhos bem como Autorizações de Fornecimento.
a) Empresas que retirarem o edital pelo Sistema Comprasnet, tem a obrigação de manter atualizado seu
cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) para os fins expostos
acima;
b) Caso a Licitante/Fornecedor opte por enviar o Termo de Retirada de Edital, fica esta OBRIGADA a
apresentar no mesmo um ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO para os fins expostos acima.
c) A Empresa assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-mail
institucional informado na DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFSC considerará como recebido,
iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o compromisso de avisar o IFSC quando houver
mudança do e-mail.
9.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
9.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o
valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o
valor complementar. A multa não paga será cobrada administrativa e/ou judicialmente, com a inscrição na
Dívida Ativa da União.
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9.4.1. Não havendo o pagamento da multa no vencimento constante na GRU e, inexistente garantia
contratual, haverá a atualização dos valores conforme fórmula constante no item 10 deste Termo de
Referência.
9.5. As sanções previstas nos incisos I e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente a do inciso II,
desta cláusula.

10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento deverá ser efetuado integral até o 15º (décimo quinto) dia útil após o aceite definitivo do
material, em sua totalidade, e atesto da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança;
10.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira,
devido pelo Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM =

Encargos moratórios

N=

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP =

Valor da prestação a ser paga

I=

Índice de compensação financeira = 0,00016438,
Assim apurado:
I=

TX I =
365

TX =

6/100 I =

0,00016438

365

Percentual da Taxa anual = 6%.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da aquisição dos materiais e serviços objeto do presente Termo de
Referência correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina: Fonte de Recurso 8100000000; Programa de Trabalho 108974; Natureza da
despesa 339030 UASG: 158516, exercício de 2018/2019.
Florianópolis, 09/ de julho de 2018.

ALINE HEINZ BELO

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO DO IFSC
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2018 – IFSC
MODELO DE PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇO
1. PARA LANÇAR A PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET:
A licitante deverá preencher o campo da ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO, com as
informações sobre o item, esclarecendo todas as especificações técnicas do serviço/material, conforme o
solicitado no Anexo I, sendo desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo:
• Não serão aceitas descrições genéricas, sem apresentação mínima das características do item, como por
exemplo: “conforme Edital”, “atendemos o Edital”, dentre outras ou que identificarem a licitante;
• O campo fabricante deverá ser preenchido com o nome de um fabricante;
• O campo Marca deverá ser preenchido com somente uma marca, se houver.
• O campo Modelo, deverá ser preenchido somente com um modelo, se houver.

2. PARA ENCAMINHAR A PROPOSTA DEFINITIVA - PARA A LICITANTE
VENCEDORA:
A Proposta escrita, a ser encaminhada pela licitante vencedora, após a fase de lances, deverá especificar
detalhadamente o objeto, contemplando todas as especificações técnicas:
• Descrição detalhada;
• Quantidade, MARCA, MODELO, FABRICANTE, preço unitário e preço total - conforme preenchido no
COMPRASNET;
• Preços expressos em real, com no máximo duas casas após a vírgula;
• Identificação da empresa: CNPJ, endereço, telefones, e-mail, representante legal com CPF e
responsáveis pelo contato;
• Validade da proposta e prazo de garantia.
• OBRIGARÓRIO APRESENTAÇÃO DE E-MAIL VÁLIDO PARA CONTATO, EM ATENDIMENTO AO
ITEM 8.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA
EMPRESA

CNPJ

ENDEREÇO

FONE/FAX

REPRESENTANTE
LEGAL

CPF

E-MAIL

CONTATO

Item

Qtde

Unid

Valor Total

Especificação

R$ XXX.XXX,XX
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Preço
Unitário

Preço
total

Marca/
Modelo

Data, / /20

Assinatura e identificação
(nome completo e CPF) do Representante Legal
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ANEXO III
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2018
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC
Pregão nº 91/2018 - SRP
Processo nº 23292.026967/2018-13
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº
11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC –
CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua
Reitora, Sra MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87,
realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº
10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014,
Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 91/2018, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a
aquisição dos produtos, objeto do Pregão citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos
preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima
enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as
empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/20XX, cujo objeto é a
possível compra de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ARTES, TEATRO E DESIGN para o IFSC,
conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das
declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze), compreendendo o período de __/__/__ à
__/__/__.
Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não será
obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas
no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública
Federal, desde que autorizados pelo IFSC.
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Subcláusula Primeira. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de
Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda. Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira. Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is)
terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão
eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento,
conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do
Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do
aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira. Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC irá estimar o consumo
mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das
quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o
aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal
Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.
Subcláusula Única. A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que
originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao
§1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajustamento de
preços.
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Subcláusula única. Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de
reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o
disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I. Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos
que deram origem ao registro de preços;
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.
II. Pelas detentoras, quando:
a) Mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata
de Registro de Preços;
b) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovados;
c) à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidade previstas na Lei,
caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO
DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo
Ordenador de Despesas do IFSC.
Subcláusula Primeira. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total
ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar
o objeto deste pregão.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO.
Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas
vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/20XX e às propostas
aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e
demais normas aplicáveis.

Florianópolis,

de

de 20 .

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.
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ANEXO III-A DO EDITAL
ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 91/2018 - SRP
Processo nº 23292.026967/2018-13
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão.
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF
ITEM

UNID.

QTDE.

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

PREÇO
UNITÁRIO

R$

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

PREÇO
TOTAL

ANEXO III-B DO EDITAL
ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 91/2018 – IFSC
A empresa ____________________________________________________
Declara para os devidos fins, que:
1. Recebeu a Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 91/2018 do IFSC, contendo
____________ páginas (incluindo Ata e anexos) e;
2. Concorda com todos os termos da referida Ata e o Anexo I, com os preços registrados.
3. Assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-mail
institucional (e-mail da empresa @........) Concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail,
o IFSC considerará como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o compromisso
de avisar o IFSC quando houver mudança do e-mail
_______________________, ___ de _______________ de 20 .
____________________________________
(assinatura e identificação do Representante Legal e Carimbo da Empresa)

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2018 – IFSC
MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
LOCAL DE ENTREGA:
CONTRATADO
CNPJ
TELEFONE
ENDEREÇO
NOTA DE EMPENHO Nº
DATA DA SOLICITAÇÃO
Item

Unid

Especificação

Qtd

_____________________________
Nome e Assinatura
Responsável IFSC

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

Preço
Unitário

Preço
total

ANEXO V
A Empresa optante pelo SIMPLES deve apresentar esta declaração quando da assinatura da Declaração
de Concordância à Ata de Registro de Preços conforme determinado na legislação e no subitem 19.7 do
Edital.
Da Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE CONFORME ART. 6º DA
REFERIDA IN
Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da
entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n º 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I. Preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica
(art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).
Local e data......................................................

Assinatura do Responsável e Identificação

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

ANEXO VI
DADOS PARA CADASTRAMENTO DA EMPRESA
PROCESSO 23292.026967/2018-13
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 91/2018
Confirmo que os dados abaixo relacionados, referentes à empresa _____________________, estão
atualizados e podem ser utilizados para atendimento ao disposto no item 9.2.1 do Edital de licitação.
Assumo a responsabilidade de manter estes dados atualizados, junto ao Departamento de Registro
de preços do IFSC, através do e-mail srp@ifsc.edu.br, no mínimo durante a vigência da referida ATA.
EMPRESA (Razão
Social)
CNPJ
ENDEREÇO
CEP
CIDADE

ESTADO

TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF REPRESENTANTE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO VÁLIDO
(e-mail)
Cidade,
Atenciosamente,

Representante da Empresa
Cargo Ocupado
Baixar arquivo editável

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

de

de 20 .

0120324305

K
K

6789 9  977 7789 998

'()*'*+*,-./0/123-0/-)2(*2-42*21'(2)56789:-';78<=:>?->8-@:7=59A;5?B-2>95;567=:CD?8
4?;7=:7?6EFGHGIJKLFKMNOMPOQPMRKPRSQNK
K

TU:>=?->8-86V8W5X5W:CY86-9Z;59:6

3[\[]^_`abQcQdQePQfdfNOQPMRgMcKgKhEKdMOQPMRKgKijkl
2mmno]ablpqkrspKtuvEkwKvEtvupKEKxEkiyq
K

']z{ 0zm\|[_`a

(,-2)),4'20,)-2-3,*/ 1+@,

@|z_a
^a|-*a]^
+o[}^}z Tn^o]
~
+o[]~-1 1

KKKKKwKKMRKKKKdK
KKKKKKKwKKMQK
Q 
KKKKeKl¡KKMQKeKhKK lti£t
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tkEKhtutKlpuvEKsr¤virkpK¥rEKhuEkEu¦tKtK¤§siqtKEKjtli¤ivtKp
stqrkEipKxpkKEkvi¤EvEkeKvElqp¤pyitKxEKtrvpguEyEqEut¨©pw
xEK§qyr¤pkK¥rEKt«rxtsKqpkKlpuvEkwKhpxEqxpKkEu
c stult¨ªEkK
rktxtK xpkK xpikK ¤txpkeK rsK ¤txpK lpsK stult¨©pK Es rqixtxE
lEqv¬sEvupkKEKprvupKEsKhp¤EytxtkeKtkEKhtutKlpuvEKtQ
fc£RlseKstultkKxEKuEjEu®qlitSKp¤jtKEKvp¯EKEKluiEe
ltqEvtkKtKtkEKxEK°yrtKxEKhpqvtKkrhEuKjiqtK±Pwcss²
EqytkvtxtKEsKsEvt¤wKlpuhpKvuitqyr¤tuKEuypq³silpwKlps Ekvp«p
MP vi
qvtK¤t¦°¦E¤KqtKstipuitKxpkKvElixpkeKtlpshtq´tKEkvp«pKvihp
µp£µKxEKh¤°kvilpKu¬yixpKvutqkhtuEqvEeKEkvp«pKlpsKQPKlpuEke
l´tkkikKxEKsturh°KlpsKvElixpKxEKhp¤iEkvEuKNNKjipkKhtut
kEuiyutjiteK¥rtxupKEsKstxEiutKsturh°KqtKsExixtKPK£K¶PKls
MQ ±sE²wKlpsK«pypKxEKl´t¦EvtkKlpsh¤EvpeKEkviltxtKEsKhiq¨tk rqixtxE
hqErs°viltkKEKlp¤txtKlpsKlp¤tKuEkivEqvEKtK°yrtKEKkp¤¦EqvEe
lpshutKs¬qistKxEKQKrqixtxEke
lp¤tKutqlteKtxEki¦pK¦iq¬¤ilpKxikhEukpKEsK°yrtwKxEKlpu
utqltwKpxpuKltutlvEu¬kvilpKEKs·xitK¦iklpkixtxEwK¥rEKth¸k
kElpKthuEkEqvtKrstKhE¤¬lr¤tKvutqkhtuEqvEwKh¤tkvijiltxtwKxE
Mc t¤vtKuEkikv®qlitKtpKxEklp¤tsEqvpeKhupqvpKhtutKrkpwKq©p rqixtxE
xE¦EqxpKkEuKxi¤r¬xpKEsK°yrtKqpKspsEqvpKxtKth¤ilt¨©pe
th¤ilt¨©pSK¤tsiqtxpkKh¤°kvilpkwKhthE¤wKhthE¤©pwKstvEuitik
hpupkpkKEsKyEut¤eKjutklpKxEKM¯yeKlpshutKs¬qistKNKrqixtxEke
lp¤´EuKxEKtsrKhtutK£i¤pyut¦rutKEK¤iqp¤Epyut¦rutwKhtut
juillipqtuK pK hthE¤K EK ishuisiuK tK EkvtshteK puxtk
tuuExpqxtxtkKhtutKE¦ivtuKutkypkKprKxtqpkKtpKhthE¤KE
hEusiviuKrstKishuEkk©pKstikKu°hixtwKj°li¤KEKxiq§silteKtKhtuvE
upqvt¤K·KixEt¤KhtutKxEvt¤´EkKprK°uEtkKhE¥rEqtkwKEKtk rqixtxE
Mf ¤jtvEuti
kK±kEyrutqxpKtKlp¤´EuKxEK¤txp²KhtutK°uEtkKstipuEke
pKltpK·KlruvpKhtutKE¦ivtuK¥rEKpKsEkspKji¥rEKutkhtqxpKqp
hthE¤KEKjt¨tKrsKhEkpKxEkqElEkk°uipKxrutqvEKtKyut¦t¨©pe
stvEuit¤SKtsrKspkk³KvutvtxpKvtstq´pSKthup£istxtsEqvE
Q¶KlseKjtuiltxpKqpKutki¤KgKlpshutKs¬qistKxEKNKrqixtxEke
lKKPfKKKKKeKjKK
rqv
MN KK¹¦ºKwK¹¦ºKwK¹rºKwK¹rºKwKK lpq«
p
KKeKsKKu¢SKv»Kk¼e
yi½KhtkvE¤Kp¤EpkpK¾KtkvªEkKlpsKhiysEqvpkK¦EuxtxEiutsEqvE
hEustqEqvEkK
lpqvEuKhtutjiqtKqtKkrtKlpshpki¨©peKEkvp«p
QQ lpsKRKlpuEkekEsK
KstvEuit¤KxEKuEjEu®qlitSKhEqvE¤eKlpshutKs¬qist Ekvp«p
xEKKEkvp«pke
ypx®KjtuiltxpKEsKhpulE¤tqtwKlpsKMPKlt¦ixtxEkeKliqlp
xtxEkKliulr¤tuEkKEKliqlpKuEvtqyr¤tuEkK±prK¥rtxutxtk²e
Qc lt¦i
stultK xEK uEjEu®qlitSK ¯Eutsi¯eK lpshutK s¬qistK xEK MQ rqixtxE
rqixtxEke
ypstK¤tltKhruijiltxtKhtutKishEusEti¤i½t¨©pKxEKstvEuitik
hpupkpkKEKtkpu¦EqvEkKlpspKhthE¤wKstxEiutwKlEu§siltKE
tutKhpkvEuipuKhiqvruteKhpxEKkEuKrvi¤i½txtKlpsp
Q yEkkpKh
¦Euqi½KxEKtlttsEqvpKEsKhE¨tkKxElputvi¦tkKEKhtutKji£t¨©p jutklp
xEKhruhruiqtkKEKy¤ivvEukeKiqlp¤pueKjutklpKlpsKMPPs¤eKstult
xEKuEjEu®qlitSKtlui¤E£eKlpshutKs¬qistKcKrqixtxEke
¤°hikKt¥rtuE¤°¦E¤KlpsKhiysEqvpKxEKt¤vpKyutrKxEKuEkikv®qlit
tK¤r½eKsiqtKlpsKxEkEshEq´pKstlipKEKkrt¦EwKuEkikvEqvEK¿ Ekvp«p
cP ¥rEutK
EKjtli¤sEqvEKxikhEukpKEsKlpqvtvpKlpsK°yrt»KEkvp«p
lpsKcfKlpuEkeKstultKxEKuEjEu®qlitSKkvti¤pKt¥rtlp¤pue
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EFGHIJKLJMNOJMNPJPHQRJKLJGRISLEJILMNTJGHUPLQSNJGLOPRQLQSLV
KLJRESWIIHPRJXYREHKRKLJXYLJGLOPHSLJRJZHZRMHKRKLJKRIJMNOLI
RG[IJRJRGEHMR\]NJKLJ^H_RKNOTJL_MLELQSLJOLIHIS`QMHRJaJEYbT
GLOPHSLJSOR\NIJ^NOSLIJLJUORQKLJKLGNIH\]NJKLJMNOTJ^FMHEJKL LISNcN
ILOJLI^YPRKNTJUORYJKLJKYOLbRJPRMHRTJLISNcNJMNPJCdJMNOLIT
PROMRJKLJOL^LO`QMHReJISRfHENJMROfNSgLEENTJMNPGORJPWQHPRJh
LISNcNT
EnopqJKrstuvwxsnypzwJ{|su}zwVJosrvwVJ~rstrwVJuVJutusrwVJ~rsr
zuswTJEnopqJrJzrsuJousuJvwwqJwqJyp}qVJousuJrqr}wVJtuszu rqJr
rqzspvuJrtJonqvpzwVJowszru}uVJtrvuVJ~pswVJuzrvuvwVJrvzTJMwsrqV
|su}zwVJosrvwVJ~rstrwVJuVJutusrwVJ~rsrJzuswJuJrqzwrsJ}u YQHKRKL
Rvwspu wJrJ^ws}rzptr}vwJ{R^TJMwtosuJtp}tuJ{owsJor uJ|su}zwV
osrvwVJ~rstrwVJuVJutusrwJwJ~rsrJzusweJhmJ}purqJrJzuu
or uT
PROMRKNOJMNPJGNQSRJKLJ^HfORJKLJhTiJRJlTDPPVJMNPJZFEZYER
GRORJEHfLOR\]NJKLJSHQSRJRMOWEHMRJNGRMRVJQ]NJGLOPRQSLQSLVJKL
RESRJMNfLOSYORTJIYRJSHQSRJN^LOLMLJhmmJKLJMNfLOSYOR
ILMRULPJYESOROFGHKRTJJYPJPROMRKNOJaJfRILJKLJFUYRV
RS[_HMNJLJILPJINEZLQSLIVJXYLJ^RMHEHSRJILYJSORfREgNJGNOJILO
YPRJMRQLSRJPYESHYINVJILOZHQKNJGRORJZFOHNIJSHGNIJKL YQHKRKL
IYGLO^WMHLJSRHIJMNPNeJGRGHIVJSLERIVJGROLKLIVJPRKLHORIV
ZHKONIVJ GEFISHMNIVJ fNOORMgRIVJ MLOPHMRIVJ GNOMLERQRIV
PLSRHIVJLQSOLJNYSONITJlkJ{ZHQSLJLJILSLJMNOLIJKHIGNQWZLHIJR
ILJKL^HQHOJQRJRYSNOHbR\]NJKLJ^NOQLMHPLQSNJ{R^TJPROMRJKL
OL^LO`QMHReJGNIMRTJMNPGORJPHQWPRJdJYQHKRKLIT
PROMRKNOJSHGNJGHQMLEJMNPJSHQSRJSORQIEMHKRJRJfRILJKL
FEMNNETJMNOLIJMNPJKLUORK`IJLJINPfORITJILMRULPJOFGHKRTJhm YQHKRKL
MNOLITJMNOLIJRJKL^HQHOJQRJRYSNOHbR\]NJKLJ^NOQLMHPLQSNJ{R^T
MNPGORJPHQWPRJ{GNOJYQHKRKLeJjJYQHKRKLIT
PRIIRJKLJPNKLEROJSHGNJGERISHEHQRTJYIRKRJGRORJLISYKNIJKL
PNKLERULPJKLJGONS[SHGNIJLJLIMYESYORIVJYSHEHbRKRJLPJ^HEPLI
KLJRQHPR\]NJISNGJPNSHNQVJREPJKLJLIMYESYORIJPRSOHMHRHI
GRORJGONKY\]NJKLJPNEKLITJPRELFZLEJGRORJILOJPNKLERKRJMNP
RIJP]NIJaJSLPGLORSYORJRPfHLQSLJLJMNPJMNQIHIS`QMHR
GROLMHKRJMNPJRJKLJYPRJROUHERJMNQZLQMHNQRETJKHIGLQIRJR YQHKRKL
QLMLIIHKRKLJKLJILOJRXYLMHKRJGRORJMgLUROJRNJGNQSNJKL
PNKLERULPTJGONQSRJGRORJYINTJQ]NJS[_HMRTJHQNKNORTJQ]NJILMRT
GNKLJILOJOLYSHEHbRKRVJGNHIJJGLOPRQLQSLPLQSLJ^EL_WZLT
LPfRERULPJKLJDmmUTJMNOLIJRJLIMNEgLOJQRJRYSNOHbR\]NJKL
^NOQLMHPLQSNJ{R^TJPROMRJKLJOL^LO`QMHReJRMOHEL_JNYJMNO^H_T
MNPGORJPWQHPRJhmJYQHKRKLIT
QRQXYHPJGRORJKLILQgNJMNPJLELZRKRJMNQMLQSOR\]NJKL
GHUPLQSNTJGRORJYINJLPJMRQLSRJSMQHMRJGRORJKLILQgNJNYJMNP ^ORIMN
GHQMHIJ^HQNITJ^ORIMNJjmPETJJCDJ_JlDJ_JhDJMPT
GRGLEJROONbJONENJdMPJ_JlDPTJMNPGORJPWQHPRJlJONENIT
ONEN
GRGLEJGRORJUORZYORVJGRGLEJLIGLMHREJGRORJSMQHMRIJKLJUORZYORV
hmmJKLJREUNK]NVJOLIHISLQSLJaIJRUOLIILIJKNJSLPGNJMNPJGg
QLYSONVJMNPJOLILOZRJREMREHQRTJGNIIYHJfORQMYORJQRSYOREVJILP
MEROLRKNOJ[SHMNVJMNERKNJQRJPRIIRVJGNOJHIINVJQ]NJRfINOZLJR ^NEgR
FUYRJORGHKRPLQSLVJURORQSHQKNJMNOLIJZHZRIJQNIJSORfREgNIJR
fRILJKLJFUYRTJSRPRQgNJDd_kdMPVJUORPRSYOReJlDmUPTJMNPGOR
PWQHPRJhmJ^NEgRIT
GRGLEJZLULSREJEHINJUORPRSYORJPWQHPRJKLJjmUPlVJSRPRQgNJRV
fENMNJMNPJQNJPWQHPNJDmJ^NEgRITJPROMRJKLJOL^LO`QMHRe fENMN
MRQINQTJMNPGORJPWQHPRJhmJfENMNIT
Gp} uJrJu wJp}wpn~rVJtuvrspuJ}wJzwsvu}vrJzwtJow}vuJyp}uJr
xussp}uqVJousuJvsu|uwqJusvrqu}upqJrJtu}qrpwJrJor uqJorr}uqT YQHKRKL
Qrs~suqJu}vprssuou}vrqJousuJtupwsJypstruTJKptr}qwJuoswptuu
hDztTJMwtosuJt}ptuJrJkJ}purqTJPuszuJrJOryrs}zpueJSLMT
GERMRJKLJEHQ[ELNJJhD_lmMPJJMgRGRJKLJRQHRULPJOLZLISHKR
MNPJYPRJUONIIRJMRPRKRJKLJEHQN_HQRVJQRJMNOJMHQbRJNY YQHKRKL
PROONPTJMNPGORJPWQHPRJKLJJ{XYRSONJYQHKRKLITJPuszuJr
Oryrs}zpueJIorr|uT
GwsvuJxpJouqvrJhmttVJzwsowJrJtrzu}pqtwJrtJonqvpzwVJzwt
zwtosptr}vwJ tnptwJ hmztTJ PuszuJ rJ sryrs}zpuJ wp}wws YQHKRKL
usvtvTJMwtosuJt}ptuJlJ}purqT
ONENJKLJSLMHKNJGRORJSLERIJLJGRHQLHIJKLJGHQSYORVJSrzpwJrt
uxwwJousuJop}vsuJzwtJvp}vuJuJrwJrJuzspzuTJPuvrspuJyws}rzpwJzwt
y}wJ uJ |uqrJ rJ srqp}uJ uzspzuJ }wJ uJ oswowszpw}uJ vwvu ONEN
ptorstru|ppu wJwJvrzpwJrtJuxwwVJorstpvp}wJsrupu wJr
vwwqJwqJvpowqJrJop}vsuJusvqvpzuTJ^pwJ}JiTJKptr}qrqeJhVdDtDmt
PuszuJrJOryrs}zpueJIp}wusvT

998228778!"287 2 828!#9$ #$%828!#9$ 88$ %8&

ij

CCDVjk ljTjmhVCC

lCm

hmVmD

lTChhVDm

lCh

lmVjj

TiiVdj

Dki

hCVjD

iTmdCVhm

lim

CmVmd

iThdVim

Dk
ik

hDVjj
hmiVjC

iTiCVC
jTkdVjh

lD

hCVDh

CTCmjVjD

llD

lVkh

DTDDjVkD

il

hDVi

hTldjVCd

CdC

CDVhk hlTkddVkh

Dk

CVj

hC

lTDmVDi

hTmdlVDm hCTihlVDm

4203

0120324305

6789 9  977 7789 998

()*+ ,*-./0123

DEE

DE{

DEg

D{h

D{n

;/*13
A7B3/<C3)7B
450676* 8975)
:
450):<=>?@ =>?@

FGHIJKJLMNOGLJKPQKJPMRSROTKJOIJKLRUPMIVMJKWVHGXRMQPKPKOGHPJMYTKZP
SPLJ[PQKM\]GZJKPKMPSGSIPHIPKJKGHIPM]^MGPSTKVIGOG_\`POKPQKSV]PMXGLGPSKZPa
QPIJOTKQJZPGMJTKLPMbQGLJTK[PSSRKPKRVIMRScKdPLRQPHZJZJK]JMJKJKI^LHGLJ
JMINSIGLJKZPKeMJXXGIGcKfMJSLRSKLRQKghhQOKPKSGSIPQJKJOOK]MPSSVMMP tuvwpwx
WLRHIMROPKIRIJOKZJK`\ÒVOJYKPKLRQK`\ÒVOJKZPKUJGiJK]MPSSjRKkVPK]PMQGIP
PiLPOPHIPKLRHIMROPKZPK]VÒPMG_JljRcKmJMIPOJKLRQKEDnKLRMPScKmRMPSKJ
PSLROoPMKHJKpVIRMG_JljRKZPKfRMHPLGQPHIRKWpfYcKqJMLJKZPKdPXPMrHLGJa
qRHIJHJKmRORMSKOGHoJKsgcKmRQ]MJKQNHGQJKZPKgKXMJSLRc
FvuFpKp|tpdx}pK~KpxKwxKdxvupKFxdq}FvmpTKeqp
pdvmpKxKveqxuFKdxvFxuFxKpK}tcKvwxp}KpdpKtKxq
mu tuFKmqKpFx}K}xKxK}vKwxKmdcKwxKxd mpvp
dxtFv}vx}KupKp}xFpKpKxmpTKpFpuwKp}vmpdKetpc
mpvpKwxKEgKmdxTKxqKFtKwxKq}cKqpdmpKwxKdxfxdumvpa
xuFx}KptdpcKmqdpKquvqpKgKmpvpc
pkVJMPOJKONkVGZJK]JMJKIMJUJOoRSKJMINSIGLRSTKJZPSjRKPQK]J]^GSKOGSRSKP
MV[RSRScKFGHIJKSPHSǸPOKJRKLRHIJIRKZJK\[VJTKQPSQRKJ]SKPSIJMKSPLJKHR
]J]POcKwGS]RHǸPOKPQKgnKLRMPSKUMGOoJHIPSKPKEKLRMPSKR]JLJSKW]MJIJKP
RVMRYTK{hQOcKpKLJMIPOJKZPKLRMPSKGHLOVGKJSK{KLRMPSK]MGQ\MGJSaK}PQRH tuvwpwx
POORKEhTKqJ[PHIJK{zzKPKKOPVKmJHKzycKmRMPSKJKPSLROoPMKHJ
pVIRMG_JljRKZPKfRMHPLGQPHIRKWpfYcKqJMLJKZPKdPXPMrHLGJaKFJOPHSKZJKOGHoJ
xLROGHPcKmRQ]MJKQNHGQJKZPKgKVHGZJZPSc
FvuFpK}xKxqKfdqpKwxKpFxKd}vcKqpFxdvp}Kdwtvw
mqK veqxuFK wxK p}FpK |tp}vwpwxTK ddmvupuw
Fdpp}KpdFFvmKwxK}uepKwtdpv}vwpwxcKmpdFx}pKwx tuvwpwx
mdxaKhKmdxcKmdxKpKwxfvuvdKupKptFdvpKwx
fduxmvqxuFKWpfYcKmpdFx}pKwxKmdxaKhKmdxcKqpdmpKwx
dxfxdumvpaKvudKxKuxFucKmqdpKquvqpKwxK{KpFxc
FGHIJKSPMG[M\XGLJKJKUJSPKZK\[VJK]JMJKIPLGZRTKLRMK]MPIRTKOJIJKshhQOcFGHIJ
KUJSPKZPKPQVOSjRKJLMNOGLJKZPKJOIJKMPJIG̀GZJZPTKZPKLVMJKJKIPQ]PMJIVMJ
JQUGPHIPcKRSSVGKJOIRKIPRMKZPKSOGZRSTK]MR]RMLGRHJHZRKURJKLRUPMIVMJT tuvwpwx
SROGZP_KPKIRkVPKSVJ`PTKGHZGLJZJK]JMJKGQ]MPSSjRKSPMG[M\XGLJKSRUMP
IPLGZRSKQGSIRSKRVKSGHI^IGLRScKqJMLJKZPKdPXPMrHLGJaKePHPSGSKGZMRLMOc
mRQ]MJKQNHGQJKZPKgKVHGZJZPSc
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puwx pKpdpK}ppdKvum¢vTKmqKFdKwvvdvpKvuFxdup
pdpK}vqxpKxKwxmpuKwxKvum¢vcKtvKDKdvfmv
}pFxdpvKpdpKtdFxKwxKvum¢vKFpqpuKEETmqKwx tuvwpwx
mqdvqxuFKxKsmqKwxKp}FtdpKxKD{mqKwxK}pdetdpcKpKmdKxd
wxKpmdwKmqKpKwvuvv}vwpwxKxqKxF|txcKmqdpKquvqp
wxKzKtuvwpwxc
wxmpuK wxK vumx}K xqK qpFxdvp}K }Fvmc
wvqxuxaDEDnhDnhqqTK fdqpFK mFeup}TK mqK g
mpvwpwxcKmdKpKxm}xdKupKptFdvpKwxKfduxmvqxuF tuvwpwx
WpfYcKqpdmpKwxKdxfxdumvpaKmuwdcKmqdpKquvqpKwxKn
tuvwpwxc
GHLPOKpMINSIGLRKXRMQJIRKmoJIRK]JMJKFPOJTKJGHPOTKmPMbQGLJTGZMRTKqPIJOT
qJZPGMJTKJ]POTKFPLGZRTKpLJUJQPHIRScKpLPGIJKIGHJIJKOPRKPKpLMNOGLJc
mPMZJSKPQK]PORKPS]PLGJOKZPKRMPOoJKZPKRGcKmpURKORH[RKZPKQJZPGMJ tuvwpwx
HJIVMJOcKGMROJKPQKJOVQNHGRK£Ku¤QPMRKhcKqJMLJKZPKdPXPMrHLGJaKmRHZRMc
mRQ]MJKQNHGQJKZPKEKVHGZJZPSc
GHLPOKZPKXRMQJIRKLoJIRK]JMJK]GHIVMJSKqPIJOTKJ]POTKxccpcTKO\SIGLRT
mPMbQGLJTKqJZPGMJKPKRVIMRSKQJIPMGJGScKpLPGIJKIGHIJSKJKOPRKPKJLMNOGLJc
mPMZJSKPQKXGOJQPHIRKSGHI^IGLRKRHPiKRLMPTKLJURKLVMIRKPQK]O\SIGLRKHJ tuvwpwx
LRMKUP[PTK`GMROJKJOVQNHGRcKEhKiKDhKiKDhKLQK¥Ku¤QPMRKEcKqJMLJKZP
dPXPMrHLGJaKmRHZRMcKmRQ]MJKQNHGQJKZPKDEKVHGZJZPSc
GHLPOKZPKXRMQJIRKLoJIRK]JMJK]GHIVMJSKqPIJOTKJ]POTKxccpcTKO\SIGLRT
mPMbQGLJTKqJZPGMJKPKRVIMRSKQJIPMGJGScKpLPGIJKIGHIJSKJKOPRKPKJLMNOGLJc
mPMZJSKPQKXGOJQPHIRKSGHI^IGLRKRHPiKRLMPTKLJURKLVMIRKPQK]O\SIGLRKHJ tuvwpwx
LRMKUP[PTK`GMROJKJOVQNHGRcKEhKiKDhKiKDhKLQK¥Ku¤QPMRKgKqJMLJKZP
dPXPMrHLGJaKmRHZRMcKmRQ]MJKQNHGQJKZPKDhKVHGZJZPSc
vumx}KfdqpFKmpufdpwKmqKmpKmtdFKxqKqpwxvdpKxKx}
xqKu}ucKddvKpdpKvuFtdpKwxmdpFvpTKmtuFdTKFxmvwT
pdFxpupFK xqK exdp}TK pmd}vmpTK p|tpdx}pK xK F¢muvmp tuvwpwx
wvxdpcKu¦qxdKhncKqpdmpKwxKdxfxdumvpaKxdpqvcKmqdp
quvqpKwxKDEKtuvwpwxc
vumx}KfdqpFK}x|txKmqKmpK}ueKxqKqpwxvdpKxKx}Kwx
mxdwpKupFtdp}KfvdqxcKddvKpdpKF¢muvmpKwxK}xKx
pmd}vmpcKfdqpFKfpuKW}x|txYcKqpdmpKwxKdxfxdumvpa tuvwpwx
xdpqvKtKmuwdK£Ku¦qxdaKEcKmqdpKquvqpKwxK
tuvwpwxc
vumx}KfdqpFK}x|txKmqKmpK}ueKxqKqpwxvdpKxKx}Kwx
mxdwpKupFtdp}KfvdqxcKddvKpdpKF¢muvmpKwxK}xKx
pmd}vmpcKfdqpFKfpuKW}x|txYcKqpdmpKwxKdxfxdumvpa tuvwpwx
xdpqvKtKmuwdK£Ku¦qxdaKgcKmqdpKquvqpKwxK
tuvwpwxc
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EFGHIJKLMNOPQMKJIRSIKHMOKHPTMKJMGUMKIOKOPVIFNPKIKEIJMKVI
HINVPKGPQSNPJKLFNOIWKENXENFMKEPNPKQYHGFHPZKVIKXJIMKI
PHN[JFHPWKLMNOPQMKLPGK\JIRSI]WKOPNHPZKVIKNILIN^GHFP_ SGFVPVI
`INPOF`KMSKHMGVMNKaKGbOINM_KcWKHMOENPKO[GFOPKVIKd
SGFVPVIZW
EFGHIJKLMNOPQMKNIVMGVMKJFGINgKHPTMKENIQMgKHSNQMKIO
OPVIFNPWKEPNPKEFGQSNPKIOKHINmOFHPgKEPEIJgKEMNHIJPGPgKnFVNMW
LFJPOIGQMKIOKEIJMKVIKOPNQPWKEPNPKQFGQPZKPKTPZIKVIKoUSPKI SGFVPVI
ZMJnIGQIZWKnFNMJPKIOKPJSO[GFMWKEIZMKekKUNPOPZWKGbOINM_KkW
OPNHPK VIK NILIN^GHFP_K `INPOF`WK HMOENPK O[GFOPK VIK ek
SGFVPVIZW
EFGHIJKLMNOPQMKNIVMGVMKJFGINgKHPTMKENIQMgKHSNQMKIO
OPVIFNPWKEPNPKEFGQSNPKIOKHINmOFHPgKEPEIJgKEMNHIJPGPgKnFVNMW
LFJPOIGQMKIOKEIJMKVIKOPNQPWKEPNPKQFGQPZKPKTPZIKVIKoUSPKI SGFVPVI
ZMJnIGQIZWKnFNMJPKIOKPJSO[GFMWKEIZMKekKUNPOPZWKGbOINM_Kekpk
\OIGMNKRSIKk]WKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_K`INPOF`WKHMOENPKO[GFOP
VIKedKSGFVPVIZW
EFGHIJKLMNOPQMKNIVMGVMKJFGINgKHPTMKENIQMgKHSNQMKIO
OPVIFNPWKEPNPKEFGQSNPKIOKHINmOFHPgKEPEIJgKEMNHIJPGPgKnFVNMW
LFJPOIGQMKIOKEIJMKVIKOPNQPWKEPNPKQFGQPZKPKTPZIKVIKoUSPKI SGFVPVI
ZMJnIGQIZWKnFNMJPKIOKPJSO[GFMWKEIZMKekKUNPOPZWKGbOINM_Kjpk
\OIGMNKRSIKk]WKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_K`INPOF`WKHMOENPKO[GFOP
VIKedKSGFVPVIZW
EFGHIJKLMNOPQMKNIVMGVMKJFGINgKHPTMKENIQMgKHSNQMKIO
OPVIFNPWKEPNPKEFGQSNPKIOKHINmOFHPgKEPEIJgKEMNHIJPGPgKnFVNMW
LFJPOIGQMKIOKEIJMKVIKOPNQPWKEPNPKQFGQPZKPKTPZIKVIKoUSPKI SGFVPVI
ZMJnIGQIZWKnFNMJPKIOKPJSO[GFMWKEIZMKekKUNPOPZWKGbOINM_Kfpk
\OIGMNKRSIKk]WKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_K`INPOF`WKHMOENPKO[GFOP
VIKedKSGFVPVIZW
EFGHIJKLMNOPQMKNIVMGVMKJFGINgKHPTMKENIQMgKHSNQMKIO
OPVIFNPWKEPNPKEFGQSNPKIOKHINmOFHPgKEPEIJgKEMNHIJPGPgKnFVNMW
LFJPOIGQMKIOKEIJMKVIKOPNQPWKEPNPKQFGQPZKPKTPZIKVIKoUSPKI SGFVPVI
ZMJnIGQIZWKnFNMJPKIOKPJSO[GFMWKEIZMKekKUNPOPZWKGbOINM_Kdpk
\OIGMNKRSIKk]WKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_K`INPOF`WKHMOENPKO[GFOP
VIKedKSGFVPVIZW
EqrstuK vwxyz{wK uqr|}zK ~tK |z{wpLqutx{gK zxzK qr{}xzK sw}r{xg
z}txyzutxzqgKstxyqszgK{tuzgKzqrtugKy}xzugKyz~tqxzWKPstq{zKz}zxtuzg
utwKtKzsxuqszWKHtx~zKtyKvquzytr{wKZqr{{qswKQwxzKVw}xz~wWKHzw SGFVPVI
uwr|wKTxzrswWnqxwuzKtyKzu}y rqwWKKGytxwKkiKOzxszK~tKxtvtxrsqz_
Hwr~wxWKHwyxzKy rqyzK~tKekK}rq~z~tW
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPKHMOKPRSPNIJPWKLMNOPQMKNIVMGVMgKEIJM
ZFGQIQFHMgKHPTMKHSNQMKIKnFNMJPKIOKPJSOFGFMKEMJFVMWKGbOINMKjW HPFP
HPFPKHMOKjkKSGFVPVIZWKHMOENPKO[GFOPKjKHPFPZW
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPKHMOKPRSPNIJPWKLMNOPQMKNIVMGVMgKEIJM
ZFGQIQFHMgKHPTMKHSNQMKIKnFNMJPKIOKPJSOFGFMKEMJFVMWKGbOINMKhW HPFP
HPFPKHMOKjkKSGFVPVIZWKHMOENPKO[GFOPKVIKkjKHPFPZW
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPZKIOKOPVIFNPgKHINmOFHPgKUIZZMgKQIJPKI
MSQNMZKOPQINFPFZWKHINVPZKIOKE^JMKVIKMNIJPKVIKTMFgKHPTM
JMGUMKIOKOPVIFNPKGPKHMNKnINOIJPgKnFNMJPKIOKPJSO[GFMKI HPFP
LMNOPQMKHPQMKKE^JMKHSNQMWKGbOINMKkKKOPNHPKVI
NILIN^GHFP_KQFUNIKMSKHMGVMNW
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPZKIOKOPVIFNPgKHINmOFHPgKUIZZMgKQIJPKI
MSQNMZKOPQINFPFZWKHINVPZKIOKE^JMKVIKMNIJPKVIKTMFgKHPTM
JMGUMKIOKOPVIFNPKGPKHMNKnINOIJPgKnFNMJPKIOKPJSO[GFMKI HPFP
LMNOPQMKHPQMKKE^JMKHSNQMWKGbOINMKejKaKHPFPKHMOKjd
SGFVPVIWKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_KQFUNIKMSKHMGVMN
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPZKIOKOPVIFNPgKHINmOFHPgKUIZZMgKQIJPKI
MSQNMZKOPQINFPFZWKHINVPZKIOKE^JMKVIKMNIJPKVIKTMFgKHPTM
JMGUMKIOKOPVIFNPKGPKHMNKnINOIJPgKnFNMJPKIOKPJSO[GFMKI HPFP
LMNOPQMKHPQMKKE^JMKHSNQMWKGbOINMKecKaKHPFPKHMOKjd
SGFVPVIWKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_KQFUNIKMSKHMGVMN
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPZKIOKOPVIFNPgKHINmOFHPgKUIZZMgKQIJPKI
MSQNMZKOPQINFPFZWKHINVPZKIOKE^JMKVIKMNIJPKVIKTMFgKHPTM
JMGUMKIOKOPVIFNPKGPKHMNKnINOIJPgKnFNMJPKIOKPJSO[GFMKI HPFP
LMNOPQMKHPQMKKE^JMKHSNQMWKGbOINMKjKKHPFPKHMOKjd
SGFVPVIWKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_KQFUNIKMSKHMGVMN
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPZKIOKOPVIFNPgKHINmOFHPgKUIZZMgKQIJPKI
MSQNMZKOPQINFPFZWKHINVPZKIOKE^JMKVIKMNIJPKVIKTMFgKHPTM
JMGUMKIOKOPVIFNPKGPKHMNKnINOIJPgKnFNMJPKIOKPJSO[GFMKI HPFP
LMNOPQMKHPQMKKE^JMKHSNQMWKGbOINMKjkKaHPFPKHMOKjd
SGFVPVIWKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_KQFUNIKMSKHMGVMN
EFGHIJKEPNPKEFGQSNPZKIOKOPVIFNPgKHINmOFHPgKUIZZMgKQIJPKI
MSQNMZKOPQINFPFZWKHINVPZKIOKE^JMKVIKMNIJPKVIKTMFgKHPTM
JMGUMKIOKOPVIFNPKGPKHMNKnINOIJPgKnFNMJPKIOKPJSO[GFMKI HPFP
LMNOPQMKHPQMKKE^JMKHSNQMWKGbOINMKcKaHPFPKHMOKjd
SGFVPVIWKOPNHPKVIKNILIN^GHFP_KQFUNIKMSKHMGVMN
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FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWLSJLWNJKZMLSJL[WGTLIM[W
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNL\JNRJKZMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ IMGcM
^WNRMOWLIZMOWL_LFYKWLIPNOWXLH`RJNWLaLbLIMGcMLIWRLEd
PHGSMSJXLRMNIMLSJLNJ^JNYHIGMeLOGVNJLWPLIWHSWN
FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWL[NMHIMLGRFWNOMSMTLIM[W
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNLMRMNJKMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ IMGcM
^WNRMOWLIZMOWXLH`RJNWLggXLIMGcMLIWRLEdLPHGSMSJXLIWRFNM
R]HGRMLELIMGcMQX
FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWL[NMHIMLGRFWNOMSMTLIM[W
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNLMRMNJKMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ IMGcM
^WNRMOWLIZMOWXLH`RJNWLjgXLIMGcMLIWRLEdLPHGSMSJXLIWRFNM
R]HGRMLELIMGcMQX
FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWL[NMHIMLGRFWNOMSMTLIM[W
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNLMRMNJKMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ IMGcM
^WNRMOWLIZMOWXLH`RJNWLjiXLIMGcMLIWRLEdLPHGSMSJXLIWRFNM
R]HGRMLELIMGcMQX
FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWL[NMHIMLGRFWNOMSMTLIM[W IMGcM
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNLMRMNJKMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ
^WNRMOWLIZMOWXLH`RJNWLjaXLIMGcMLIWRLEdLPHGSMSJX
FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWL[NMHIMLGRFWNOMSMTLIM[W
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNLMRMNJKMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ IMGcM
^WNRMOWLIZMOWXLH`RJNWLEXLIMGcMLIWRLEdLPHGSMSJXLIWRFNM
R]HGRMLELIMGcMQX
FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWL[NMHIMLGRFWNOMSMTLIM[W IMGcM
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNLMRMNJKMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ
^WNRMOWLIZMOWXLH`RJNWLEEXLIMGcMLIWRLEdLPHGSMSJX
FGHIJKLFMNMLFGHOPNMQLJRLRMSJGNMTLIJNURGIMTLVJQQWTLOJKMLJ
WPONWQLRMOJNGMGQXLIJNSMQLJRLFYKWL[NMHIMLGRFWNOMSMTLIM[W
KWHVWLJRLRMSJGNMLHMLIWNLMRMNJKMTL\GNWKMLJRLMKPR]HGWLJ IMGcM
^WNRMOWLIZMOWXLH`RJNWLhXLIMGcMLIWRLEdLPHGSMSJXLIWRFNM
R]HGRMLELIMGcMQX
FlmnopLNoqrmqrLnrsLFoprLqoLRtuvtTLwlmrxLoLnXLrsLoptxvlnlqtqoXLIyuvr
stuursTLFoprLqoLRtuvtTL^rustvrLuoqrmqrTLOznmlntLxoqtLoLnrmvrumrxLos PHGSMSJ
{outpTL\lurptLqoLtpys|mlrL_LH}sourLgXLIrs~utLs|mlstLqoLjdLymlqtqoxX
FlmnopLNoqrmqrLnrsLFoprLqoLRtuvtTLwlmrxLoLnrsLoptxvlnlqtqoXLIyuvr
stuursTLFoprLqoLRtuvtTL^rustvrLuoqrmqrTLOznmlntLxoqtLoLnrmvrumrxLos PHGSMSJ
{outpTL\lurptLqoLtpys|mlrL_LH}sourLEXLIrs~utLs|mlstLqoLjdLymlqtqoxX
FlmnopLNoqrmqrLnrsLFoprLqoLRtuvtTLwlmrxLoLnrsLoptxvlnlqtqoXLIyuvr
stuursTLFoprLqoLRtuvtTL^rustvrLuoqrmqrTLOznmlntLxoqtLoLnrmvrumrxLos PHGSMSJ
{outpTL\lurptLqoLtpys|mlrL_LH}sourLEgXLIrs~utLs|mlstLqoLjd
ymlqtqoxX
FlmnopLNoqrmqrLnrsL~oprLqoLRtuvtTLwlmrxLoLnrsLoptxvlnlqtqoXLIyuvr
stuursTLFoprLqoLRtuvtTL^rustvrLuoqrmqrTLOznmlntLxoqtLoLnrmvrumrxLos PHGSMSJ
{outpTL\lurptLqoLtpys|mlrL_LH}sourLfgXLIrs~utLs|mlstLqoLjd
ymlqtqoxX
FlmnopLNoqrmqrLnrsLFoprLqoLRtuvtTLwlmrxLoLnrsLoptxvlnlqtqoXLIyuvr
stuursTLFoprLqoLRtuvtTL^rustvrLuoqrmqrTLOznmlntLxoqtLoLnrmvrumrxLos PHGSMSJ
{outpTL\lurptLqoLtpys|mlrL_LH}sourLiXLIrs~utLs|mlstLqoLjdLymlqtqoxX
Irs~utLs|mlstLqoLjdLymlqtqoxX
FlmnopLNoqrmqrLnrsLFoprLqoLRtuvtTLwlmrxLoLnrsLoptxvlnlqtqoXLIyuvr
stuursTLFoprLqoLRtuvtTL^rustvrLuoqrmqrTLOznmlntLxoqtLoLnrmvrumrxLos ymlq
{outpTL\lurptLqoLtpys|mlrL_LH}sourLjgXLIrs~utLs|mlstLqoLjd
ymlqtqoxX
FlmnopLNoqrmqrLnrsLFoprLqoLRtuvtTLwlmrxLoLnrsLoptxvlnlqtqoXLIyuvr
stuursTLFoprLqoLRtuvtTL^rustvrLuoqrmqrTLOznmlntLxoqtLoLnrmvrumrxLos ymlq
{outpTL\lurptLqoLtpys|mlrL_LH}sourLhXLIrs~utLs|mlstLqoLjdLymlqtqoxX
FGHIJKLHLjEXL^WNRMOWeLFKMHWXLIJNSMQFJKWeLIJNSML[NMHIMX
IM[WeLKMNVWLbLRMSJGNMLMRMNJKMLFMSNWLSJLPMKGSMSJLOGVNJ
HidhLWPLidk TLIWHSWNLWPLQPFJNGWNXLIWRFNMLR]HGRMLSJLig PHGSMSJ
PHGSMSJQX
FGHIJKLHLEiXL^WNRMOWeLFKMHWXLIJNSMQFJKWeLIJNSML[NMHIMX
IM[WeLKMNVWLbLRMSJGNMLMRMNJKMLFtqurLqoLytplqtqoLOl{uoLm PHGSMSJ
ajd TLIrmqruLryLQy~oulruXLIrs~utLs|mlstLqoLjdLymlqtqoxX
FGHIJKLHLiXL^WNRMOWeLFKMHWXLIJNSMQFJKWeLIJNSML[NMHIMX
IM[WeLKMNVWLbLRMSJGNMLMRMNJKMLFMSNWLSJLPMKGSMSJLOGVNJT PHGSMSJ
IWHSWNLWPLQPFJNGWNXLIWRFNMLR]HGRMLSJLdgLPHGSMSJQX
FGHIJKL OMRMHZWL HL aL XL FGHIJKL HL aXL ^WNRMOWeL FKMHWX
IJNSMQFJKWeLIJNSML[NMHIMXLIM[WeLKMNVWLbLRMSJGNMLMRMNJKM PHGSMSJ
FtqurLqoLytplqtqoLOl{uoLmLajd TLIrmqruLryLQy~oulruXLIrs~ut
s|mlstLqoLdgLymlqtqoxX
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STUVUWXYWZ[ZYTWV\U]^_`aWZ[\[WY`b^XU`WYWY`SUcU`W[\bd`b_VU`e
[\[Wb\[S[TfU`WVUgWX_hY\`[`WbiVj_V[`W`YV[`WVUgUkWl\[m_bYa STUVU
R ZV[\hnUW
YW`[jl^djY[eWmU\g[bUW[oaWl\[g[b^\[WRplqgrWsWSTUVU
VUgWtuWmUTf[`eWVUgZ\[Wgdj_g[WXYWtWSTUVU`e
STUVUWXYWZ[ZYTWzU\j[TWZ\Um_``_Uj[TeWl\[g[b^\[Wtrlqgre
t b[g[jfUW[oeWSTUVUWVUgWjUWgdj_gUWtuWmUTf[`W[VY\hUeWVUgZ\[ STUVU
gdj_g[WpuWSTUVU`e
Z[ZYTW{\[mbWwulqgraWb[g[jfUWpruVgWXYWT[\l^\[WYWruugWXY \UTU
Rv VUgZ\_
gYjbUe
Z
[ZYT
W
T
[|U^bWpwulqg}aWmU\g[bUW[oaWS\[jVUWYWT_`UaWSTUVUWVUg Z[VUbY
Rx ruWmUTf[`e
WVUgZ\[Wgdj_g[WtWZ[VUbY`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUaWb[g[jfUW[oaWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXY
graWVU\WS\[jV[aWT_`UeWYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWru
Rw mpRulq
UTf[`eWg[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WXYWpu STUVU
STUVU`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUaWb[g[jfUW[oaWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXY
graWVU\WV\YgYaWT_`UeWYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWru
Ry mpRulq
UTf[`eWg[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[Wt STUVU
STUVU`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUaWb[g[jfUW[oaWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXY
graWVU\WS\[jV[aWT_`UeWYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWru
tu mruulq
UTf[`eWg[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[Wt STUVU
STUVU`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUaWb[g[jfUW[RaWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXY
graWVU\WS\[jVUaWT_`UeWYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWru
tp mpRulq
UTf[`eWg[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WXYWpu STUVU
STUVU`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUaWb[g[jfUW[RaWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXY
graWVU\WV\YgYaWT_`UeWYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWru
tr mpRulq
UTf[`eWg[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WXYWpu STUVU
STUVU`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUaWb[g[jfUW[RaWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXY
graWVU\WS\[jV[eWT_`UeWYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWru
to mruulq
UTf[`eWg[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WXYWpu STUVU
STUVU`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUWZ[\[Wb\[S[TfU`WXYWbiVj_V[`W`YV[`aWVUgU
Z[`bYTW`YVUaW`[jl^_jY[`aWV[\hnUaWTZ_`WV\[|UjaWYjb\Y
tR U^b\U`eWb[g[jfUW[oeWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXYWruulqgreWVU\ STUVU
V\YgYaWT_`UeWSTUVUWU^WYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWruWmUTf[`e
g[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WtWSTUVU`e
Z[ZYTWZ[\[WXY`YjfUWZ[\[Wb\[S[TfU`WXYWbiVj_V[`W`YV[`aWVUgU
Z[`bYTW`YVUaW`[jl^_jY[`aWV[\hnUaWTZ_`WV\[|UjaWYjb\Y
tt U^b\U`eWb[g[jfUW[ReWl\[g[b^\[Wgdj_g[WXYWruulqgreWVU\ STUVU
V\YgYeWT_`UeWSTUVUWU^WYgS[T[lYgWVUgWjUWgdj_gUWruWmUTf[`e
g[\V[WXYW\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WtWSTUVU`e
Z[ZYTWZ[\[Wb\[S[TfU`WVUgW[]^[\YT[WWpuuWVYT^TU`YWXY
g[XY_\[aW_jX_V[XUWZ[\[WbiVj_V[`Wg_X[`W`UThY_`WYgWl^[a
VUgW[]^[\YT[`aWl^[VfYaWTZ_`W[]^[\YThYTWYWb_jb[W[V\dT_V[e
tx S\[jVUaWVUgWb\[b[gYjbUWVUjb\[Wm^jlU`WYWS[Vbi\_[`aWZf STUVU
jY^b\UeWbYb^\[Wm_j[WsW`^[hYeWl\[g[b^\[WouulqgreWb[g[jfU
[oeW YgS[T[lYgW VUgW jUW gdj_gUW prW mUTf[`eW g[\V[W XY
\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WXYWtWSTUVU`e
Z[ZYTWZ[\[Wb\[S[TfU`WVUgW[]^[\YT[WWpuuWVYT^TU`YWXY
g[XY_\[aW_jX_V[XUWZ[\[WbiVj_V[`Wg_X[`W`UThY_`WYgWl^[a
VUgW[]^[\YT[`aWl^[VfYaWTZ_`W[]^[\YThYTWYWb_jb[W[V\dT_V[e
tw S\[jVUaWVUgWb\[b[gYjbUWVUjb\[Wm^jlU`WYWS[Vbi\_[`aWZf STUVU
jY^b\UeWbYb^\[Wm_j[WsW`^[hYeWl\[g[b^\[WouulqgrWsWb[g[jfU
[ReW YgS[T[lYgW VUgW jUW gdj_gUW prW mUTf[`eW g[\V[W XY
\YmY\~jV_[kWV[j`UjeWVUgZ\[Wgdj_g[WXYWtWSTUVU`e
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Z[ZYTWb_ZUWVUTU\WZT^`Wh_hUWYgWb[g[jfUWyvVgvvVgWU^W[pe
ty l\[g[b^\[Wpwul\qg}eWZ[VUbYWVUgWpuWmUTf[`eWVU\W[g`bY\X[g Z[VUbY
U^W\UUeWVUgZ\[Wgdj_g[WpuWZ[VUbY`e
Z[ZYTWb_ZUWVUTU\WZT^`Wh_hUWYgWb[g[jfUWyvVgvvVgWU^W[pe
vu l\[g[b^\[Wpwul\qg}eWZ[VUbYWVUgWpuWmUTf[`eWVU\WS[f[g[`WU^ Z[VUbY
[^TWb^\]^Y`[eWVUgZ\[Wgdj_g[WpuWZ[VUbY`e
Z[ZYTWb_ZUWVUTU\WZT^`Wh_hUWYgWb[g[jfUWyvVgvvVgWU^W[pe
vp l\[g[b^\[Wpwul\qg}eWZ[VUbYWVUgWpuWmUTf[`eWVU\WS\[`_TWU^ Z[VUbY
hY\XYWS[jXY_\[eWVUgZ\[Wgdj_g[WpuWZ[VUbY`e
Z[ZYTWb_ZUWVUTU\WZT^`Wh_hUWYgWb[g[jfUWyvVgvvVgWU^W[pe
vr l\[g[b^\[Wpwul\qg}eWZ[VUbYWVUgWpuWmUTf[`eWVU\WS^YjU`W[_\Y` Z[VUbY
U^WhY\XYWT_gnUeWVUgZ\[Wgdj_g[WpuWZ[VUbY`e
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EFEGHIJKELIMLHLNIEHOPIQKQLIGRIJFRFSTLIUCMRVCCMRILOIFWX
CD YNFRFJONFIWZ[YN\R]XIEFMLJGIMLRIW[I^LHTFPXIMLNIMFSMOSILO EFMLJG
EKS_XIMLRENFIR`SKRFIW[IEFMLJGPX
EFEGHIJKELIMLHLNIEHOPIQKQLIGRIJFRFSTLIUCMRVCCMRILOIFWX
Cd YNFRFJONFIWZ[YN\R]XIEFMLJGIMLRIW[I^LHTFPXIMLNIMFNJFYGSF EFMLJG
LOIHFNFSeFXIMLRENFIR`SKRFIW[IEFMLJGPX
EFEGHIJKELIMLHLNIEHOPIQKQLIGRIJFRFSTLIUCfgVCCfgILOIFWX
Ca YNFRFJONFIWZ[YN\R]XIEFMLJGIMLRIW[I^LHTFPXIMLNIYNhMKFILO EFMLJG
FiOHINLjFHXIMLRENFIR`SKRFIW[IEFMLJGPX
EFEGHIJKELIMLHLNIEHOPIQKQLIGRIJFRFSTLIUCMRVCCMRILOIFWX
CC YNFRFJONFIWZ[YN\R]XIEFMLJGIMLRIW[I^LHTFPXIMLNIHLPIFSYGHGP EFMLJG
LOIENGJLXIMLRENFIR`SKRFIW[IEFMLJGPX
EFEGHIJKELIMLHLNIEHOPIQKQLIGRIJFRFSTLIUCMRVCCMRILOIFWX
Ck YNFRFJONFIWZ[YN\R]XIEFMLJGIMLRIW[I^LHTFPXIMLNINKLIlG EFMLJG
eFSGKNLILOIFRFNGHLXIMLRENFIR`SKRFIW[IEFMLJGPX
EFEGHIJKELIMLHLNIEHOPIQKQLIGRIJFRFSTLIUCMRVCCMRILOIFWX
CZ YNFRFJONFIWZ[YN\R]XIEFMLJGIMLRIW[I^LHTFPXIMLNIJLmOKLILO EFMLJG
QGNRGHTLXIMLRENFIR`SKRFIW[IEFMLJGPX
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JKSJFIYOFMTGIGVJNFI^KSLIGPEGMKFHIEFNFIFNJKPJFPcIlGPKYSGNPIG
KHOPJNFlLNGPXIPGMFYGRIGRIELOMLPIRKSOJLPXIFQGHOlFlL
Wba ^LPMLcIFEFNSMKFILEFMFIGIOSK^LNRGXIGR}FHFYGRIMLRIWCIRHX OSKlFlG bkk
MLNIjGHHL\FRFNGHFIMLlIb[[XIRFNMFING^GNSMKFIJFHGSPX
MLRENFIR`SKRFIkIOSKlFlGPX
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JKSJFIFMN`HKMFXIPLHQGHIGRIYOFIGIMLNGPIRKPM`QGKPIGSJNGIPKX
NGPKPJGSJGPIIHOiIGIFIFYGSJGPIFJRLP^hNKMLPXIPGMFYGRINEKlF
GIFJ VKMFXI^LNROHFLIMLRI^OSYKMKlFPIGI}FMJGNKMKlFPXIELJG
MLRIba[RHI~IMLNIFRFNGHLIENKRNKLXIMLRENFIR`SKRFIa
OSKlFlGPX
JKSJFIFMN`HKMFXIPLHQGHIGRIYOFIGIMLNGPIRKPM`QGKPIGSJNGIPKX
NGPKPJGSJGPIIHOiIGIFIFYGSJGPIFJRLP^hNKMLPXIPGMFYGRINEKlF
GIFJ VKMFXI^LNROHFLIMLRI^OSYKMKlFPIGI}FMJGNKMKlFPXIELJG
MLRIba[RHI~IMLNIFiOHIMGNHGLXIMLRENFIR`SKRFIaIOSKlFlGPX
JKSJFIFMN`HKMFXIPLHQGHIGRIYOFIGIMLNGPIRKPM`QGKPIGSJNGIPKX
NGPKPJGSJGPIIHOiIGIFIFYGSJGPIFJRLP^hNKMLPXIPGMFYGRINEKlF
GIFJ VKMFXI^LNROHFLIMLRI^OSYKMKlFPIGI}FMJGNKMKlFPXIELJG
MLRIba[RHI~IMLNI}NFSMLIiKSMLXIMLRENFIR`SKRFIaIOSKlFlGPX
JKSJFIFMN`HKMFXIPLHQGHIGRIYOFIGIMLNGPIRKPM`QGKPIGSJNGIPKX
NGPKPJGSJGPIIHOiIGIFIFYGSJGPIFJRLP^hNKMLPXIPGMFYGRINEKlF
GIFJ VKMFXI^LNROHFLIMLRI^OSYKMKlFPIGI}FMJGNKMKlFPXIELJG
MLRIba[RHI~IMLNIRFYGSJFXIMLRENFIR`SKRFIaIOSKlFlGPX
JKSJFIFMN`HKMFXIPLHQGHIGRIYOFIGIMLNGPIRKPM`QGKPIGSJNGIPKX
NGPKPJGSJGPIIHOiIGIFIFYGSJGPIFJRLP^hNKMLPXIPGMFYGRINEKlF
GIFJ VKMFXI^LNROHFLIMLRI^OSYKMKlFPIGI}FMJGNKMKlFPXIELJG
MLRIba[RHI~IMLNIENGJLIRFN^KRXIMLRENFIR`SKRFIaIOSKlFlGPX
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NLHLIlGI}LNNFMTFIEFNFIVKHLYNFQONFIGIYNFQONFI~IHFNYONFIWa
WWD MRXI GPEGMKFHI EFNFI GSJKSJFNXI RFNMFI lGI NG^GNSMKF NLHL
FNJMFRFNYLXIMLRENFIR`SKRFIlGIDINLHLPX
JKSJFIEFNFIVKHLYNFQONFIFI}FPGIlGIYOFcIOJKHKiFlFIJFR}hR
FNFIHKSLHGLYNFQONFPXIELJGIlGIJKSJFISFIMLNIFRFNGHFI~ OSKlFlG
WDW EFENLVK
RFlFRGSJGIkaRHXIRFNMFIlGING^GNSMKFIPEGGl}FHHX
MLRENFIR`SKRFIlGIbIOSKlFlGPX
JKSJFIEFNFIVKHLYNFQONFIFI}FPGIlGIYOFcIOJKHKiFlFIJFR}hR
FNFIHKSLHGLYNFQONFPXIELJGIlGIJKSJFISFIMLNIFiOHI~ OSKlFlG
WDb EFENLVK
RFlFRGSJGIkaRHXIRFNMFIlGING^GNSMKFIPEGGl}FHHX
MLRENFIR`SKRFIbIOSKlFlGPX
JKSJFIEFNFIVKHLYNFQONFIFI}FPGIlGIYOFcIOJKHKiFlFIJFR}hR
FNFIHKSLHGLYNFQONFPXIELJGIlGIJKSJFISFIMLNI}NFSMFI~ OSKlFlG
WDD EFENLVK
RFlFRGSJGIkaRHXIRFNMFIlGING^GNSMKFIPEGGl}FHHX
MLRENFIR`SKRFIlGIDIOSKlFlGPX
JKSJFIEFNFIVKHLYNFQONFIFI}FPGIlGIYOFXIOJKHKiFlFIJFR}hR
WDd EFNFIHKSLHGLYNFQONFPXIELJGIlGIJKSJFISFIMLNIENGJFI~ OSKlFlG
FENLVKRFlFRGSJGIdk[RHXIRFNMFIlGING^GNSMKFIPEGGl}FHHX
JKSJFIEFNFIVKHLYNFQONFIFI}FPGIlGIYOFcIOJKHKiFlFIJFR}hR
FNFIHKSLHGLYNFQONFPXIELJGIlGIJKSJFISFIMLNIQGNRGHTFI~ OSKlFlG
WDa EFENLVK
RFlFRGSJGIkaRHXIRFNMFIlGING^GNSMKFIPEGGl}FHHX
MLRENFIR`SKRFIbIOSKlFlGPX

nzB{op=3:z;yr;p=3:z;|y

ZC

Wacd[

dXbCacZ[

1203

0120324305

6789 9  977 7789 998

'()* +),-./012

CDE
CDe
CDf
CDg

:.)02
@6A2.;B2(6A
34/565) 7864(
9
34/(9;<=>? <=>?

FGHFIJKLIMNOJOPFQIJRGHSJOTUOMGIVJUIQIJIQFGTFITWJXOTGKHOQTJO
GVLTFQIXSQOTYJTOMIKOZJOZJUSLMSTJZGHLFSTYJI[OVLXIXS
RSTMSWJIUIQ\HMGIJSUIMIJOJLHGRSQZOYJOZ]IVIKOZJMSZJCEJZVY LHGXIXO
MSQJ^NGFO_]QIHMIJ`MSXJCaabYJZIQMIJQOROQ\HMGIcJFIVOHTY
MSZUQIJZdHGZIJeJLHGXIXOTY
FGHFIJKLIMNOJOPFQIJRGHSJOTUOMGIVJUIQIJIQFGTFITWJXOTGKHOQTJO
GVLTFQIXSQOTYJTOMIKOZJOZJUSLMSTJZGHLFSTYJI[OVLXIXS
RSTMSWJIUIQ\HMGIJSUIMIJOJLHGRSQZOYJOZ]IVIKOZJMSZJCEJZVY LHGXIXO
MSQJMGIH_MGIHSJ`MSXJhaCbYJZIQMIJQOROQ\HMGIcJFIVOHTYJMSZUQI
ZdHGZIJeJLHGXIXOTY
FGHFIJKLIMNOJOPFQIJRGHSJOTUOMGIVJUIQIJIQFGTFITWJXOTGKHOQTJO
GVLTFQIXSQOTYJTOMIKOZJOZJUSLMSTJZGHLFSTYJI[OVLXIXS
RSTMSWJIUIQ\HMGIJSUIMIJOJLHGRSQZOYJOZ]IVIKOZJMSZJCEJZVY LHGXIXO
MSQJZIKOHFIJ`MSXJjgebYJZIQMIJQOROQ\HMGIcJFIVOHTYJMSZUQI
ZdHGZIJeJLHGXIXOTY
FGHFIJKLIMNOJOPFQIJRGHSJOTUOMGIVJUIQIJIQFGTFITWJXOTGKHOQTJO
GVLTFQIXSQOTYJTOMIKOZJOZJUSLMSTJZGHLFSTYJI[OVLXIXS
RSTMSWJIUIQ\HMGIJSUIMIJOJLHGRSQZOYJOZ]IVIKOZJMSZJCEJZVY LHGXIXO
MSQJHOLFQIVJ]VIMk_UQOFIJ`MSXJejebYJZIQMIJQOROQ\HMGIc
FIVOHTYJMSZUQIJZdHGZIJeJLHGXIXOTY
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MIHOFIJXOTMIQF[OVJMSZJFGHFIJFGUSJHIH¨LGZWJUSHFIJMSZUQGXI
OZJRG]QIJQO[OTFGXIJXOJZOFIVWJUIQIJLTSJMSZJQªKLITJO
OT¨LIXQSTWJ USXOHXSJ TOQJ IUIKIXIJ OZJ UIUOVJ [OKOFIVY
TFOHFOJ«JKLIJOJIJVLJTSVIQWJXOUSGTJXOJTOMIYJOTUOTTLQITc
f QOTG
aYCJJaYDJJaYjJJaYiJJaYhJJaYEJJaYeJJaYfZZYOTUOTTLQIJXSJFQI§S LHGXIXO iDj
IJXORGHGQJHIJILFSQGI§SJXOJRSQHOMGZOHFSJ`IRbYJMSZUQI
ZGHdZIJ`USQJUO§IJaWCJJaWDJJaWjJJaWiJJaWhJJaWEJJaWeJSLJaWfZZbcJg
LHGXIXOTYJ~JzJ~zz~z J} JJzJz
MIHOFIJQSVVOQ]IVVJMSZJUSHFIJXOJI§SJFLHKTF\HGSWJOTUOTTLQI
XOJaWiZZJ«JaWfZZYJFGHFIJ]QIHMIJGXOIVJUIQIJOTMQGFIJOZJUIUOV
OTMLQSJOJMSVSQGXSWJZLGFSJLFGVGIXSJUIQIJMQGIQJOROGFSJXOJVL
g HSTJXOTOHNSTJXOJIQFOTYJUSTTLGJFGHFIJXOJTOMIKOZJQUGXIJO LHGXIXO DeD
FGHFIJIJ]ITOJXOJUGKZOHFSJOJKLIYJOTUOTTLQIJIJXORGHGQJHI
ILFSQGI§SJXOJRSQHOMGZOHFSJ`IRbYJZIQMIJXOJQOROQ\HMGIc
TIkLQIYJMSZUQIJZGHdZIJCCJLHGXIXOTY
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]SQQIMNIJVGZUIJFGUSJ`ZGSVSJXOJUSbYJ]SQQIMNIJGHXGMIXIJHS
LTSJXOJVUGTJZSVOTJ`IMGZIJXOJj]bWJRVOPd[OVJOJZIMGIW LHGXIXO
UOQZGFGHXSJLZIJVGZUOIJLHGRSQZOYJFIZIHNSJIUQSPGZIXScJjWaJP
hWaJMZYJMSZUQIJZdHGZIJDfJLHGXIXOTY
]|~~JU{JT|WJ{}zJ|JJ~{|J J{}z~zJ|
zWJR}JNU|z~¡JXz {¢z{cJ`ijWiCeWiCCWfbYJM|~ LHGXIXO
JhCJ} z{Y
MIQ[SJ[OKOFIVJUIQIJXOTOHNSJJ|JhJz{YJU~JzJ|}
zYJM~|J }~cJz|JzJ|{JzJ~|~z{WJ{z |{JzJ~z{
`}bYT}z~|JzJz£}|J~J{|~zz |YJO{z{{}~{cJaj MIGPI
JaEYJZ~JzJQzz~ Jkz~¤YJM|~JJCfJ{J`|
hJz{JJbY
OTMS[IJ¥L]IJMSZJUOVSJIHGZIVJHIFLQIVJMSZJLZIJ¦HGMIJRGVOGQI
XOJFLMNSTWJFIZIHNSJIUQSPYJDhMZYJMI]SJXOJZIXOGQIYJZIQMIJXO LHGXIXO
QOROQ\HMGIcJMSHXSQYJMSZUQIJZdHGZIJXOJCCJLHGXIXOTY
VUGTJMSZJZGHIJKQIRGFOJUIQIJXOTOHNSJOJOT]S§SJIQFdTFGMSW
MSZJ¨LIHFGXIXOTJO¨LGVG]QIXITJXOJIQKGVIJMSZUIFG[OGTJMSZ
TLIJXLQOITcJD]¡Ji]¡JE]JOJf]YJXLQOITJIJOTMSVNOQJHI LHGXIXO
ILFSQGI§SJXOJRSQHOMGZOHFSJ`IRbYJZIQMIJXOJQOROQ\HMGIc
VLZSKQIUNYJMSZUQIJZdHGZIJ`USQJUO§IJD]WJi]WJE]J|}Jf]bcJCh
LHGXIXOTJXOJMIXIJUO§IY
V{z~J]|~~JDWjJJJ zJ|~~J{}z~J~Jz£}z {
|~~z¢z{JzJz{z |{J |{JzJ~{|{YJZ~JzJQzz~ c LHGXIXO
F||©JZ| |Jz~|YJM|~JJhJ} z{Y

lwBxmn=3:w;p;n=3:w;t

eDWDa CjYDCDWEa

CCWhD

iYfeDWgE

CDWie

jYjgCWfi

@6A2.;B2(6A;52;l2()mn.8o2p;=>;r9¬svrt
5203

0120324305
()*+ ,*-./0123

6789 9  977 7789 998

;/*13
A7B3/<C3)7B
450676* 8975)
:
450):<=>?@ =>?@

FGHIJHKGLMNLNOKNFPOLMNLQPMNRSPLTGSQPMGLUGSLVWLQGMNXGO
FGQLUGHKPLMJUXPYLTGSQPKGOLMRTNSNHKNOLNQLFPMPLUGHKPZLHJQ FGHIJHK
DE KGKPXLMNLDELQGMNXGOLMRTNSNHKNOYLJOPMPOLNQLPFP[PQNHKGOLN G
Wa
KSP[PX\GOLMNXRFPMGOYLQNMRMPOLMPOLNOKNFPO]LD^FQYLQPSFPLMN
SNTNS_HFRP]L`NSPQR`Y
NOKNFPOLUPSPLNOFJXKJSPLNQLPSeRXPLFGQLPSPQNLXGHeGLfLgLUNhPO FGHIY
dD UPSPLGFiLNLMNO[POKPSYLQPSFPLMNLSNTNS_HFRP]L`NSPQR`YLFGQUSP FkVg EV
QjHRQPLbLFGHIJHKGOY
IGeGLMNLTNSSPQNHKPOLFGQLDDLUNhPOLUPSPLNOFJXKJSPLNQLPSeRXPZ
FNSPLNLUNMSPLOP[lGZLFGQLmPSRPMPOLUGHKPOLMNLQNKPXLN
NOKRXNKNOLUPSPLMPSLMNKPX\NOLHPLNOFJXKJSPZLPXROPSZLXRQUPSZ
NOFJXURSLNLQGMNXPSYLUJH\GOLPHPKnQRFGOLMNLQPMNRSPZLUGHKPO
JHK ^W
dW MNLPXJQjHRGLNLPhGLeSGOOGYLGL`RKLFGHKoQLdDLKRUGOLMNLUGHKPOZ FGHI
MGOLpJPRO]LqLWLOlGLNOKNFPOLMNLDcFQLNLFGQLUGHKPOLMNLMJUXP G
PUXRFPhlGLqLDLNOKNFPLUPSPLNOFGmPSLFGQLMJUXPLPUXRFPhlGLMN
DWFQYLqLDLNOKNFPLMNLPSPQNLUPSPLPSSPOKGYLFGQUSPLQjHRQPLMNLb
IGeGOY
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eSPTRKNkQRHPL^ZgQQZLUPSPLMNONH\GOLNLNO[GhGOYLTGSQPKGLMN
d^ XiUROLRHKNeSPXYLFPSKNXPZLeSPTRKNLd[LFGQLgLJHRMPMNOYLFGQUSP FPSKNXP
QjHRQP]LgLFPSKNXPOY
eSPTRKNkQRHPL^ZgQQZLUPSPLMNONH\GOLNLNO[GhGOYLTGSQPKGLMN
dg XiUROLRHKNeSPXYLFPSKNXPZLeSPTRKNLa[LFGQLgLJHRMPMNOYLFGQUSP FPSKNXP
QjHRQP]LgLFPSKNXPOY
eSPTRKNkQRHPL^ZgQQZLUPSPLMNONH\GOLNLNO[GhGOYLTGSQPKGLMN
dc XiUROLRHKNeSPXYLFPSKNXPZLeSPTRKNLg[LFGQLgLJHRMPMNOYLFGQUSP FPSKNXP
QjHRQP]LgLFPSKNXPOY
eSPTRKNkQRHPL^ZgQQYLUPSPLMNONH\GOLNLNO[GhGOYLTGSQPKGLMN
iUROLRHKNeSPXYLFPSKNXPLFGQLgLUNhPOYLgLFGSNOLOGSKRMPO FPSKNXP
dE X[SPHFGZ
LOPHeJRHNPLGXNGOPZLONURPLFXPSPZLONURPLNOFJSPZLeSPTRKN
a[LNLFPSmlGYLFGQUSPLQRHjQPLgLFPSKNXPOY
XLkLULLLLLLLY
P¡L ¢L YUL L L ^ZgY JHRMPMN
bW P
LLLLd[YLQLL£L`qqLUS
mYLFLLbLY

L

c^ZbW

DDa

FGXPLOUSPYLqLJOGLNQLROGXPQNHKGLPFOKRFGkKoSQRFGLNLJOGO
eNSPROLNQLUPUNXZLUPUNXlGZLTNXKSGZLFGSKRhPZLROGUGSZLNKFYLPMNSN
Da PGLROGUGSLONQLPKPFiqXGYL[GPLPHFGSPeNQLHPLQPRGSRPLMGO JHRMPMN Ec
OJ[OKSPKGOYLPUXRFPhlGLXRQUPLFGQL[GQLPFP[PQNHKGYLUNOGLbbVe
qL^^VQXYLFGQUSPLQjHRQPLbLJHRMPMNOY
LLLLLLZLZLZLLL
D^ F
LLFTFYLULdWVkbbVYLFLLaLY JHRMPMN Ddc
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XiUROLF\PSFGPXLFPSmlGLUJSGZL\ZL\[ZL[ZLd[YLMRQNKSGLMPLQRHP]
]LQPSFPLMNLSNTNS_HFRP]LFGHKoLLUPSROYLMJSNPOLP
bD aQQY
NOFGX\NSLHPLPJKGSRPhlGLMNLTGSHNFRQNHKGLPTYLFGQUSP JHRMPMN
QRHjQPLUGSLUNhPL\ZL\[ZL[LGJLd[]LELJHRMPMNOLMNLFPMPLUNhP
X
iUROLFSPGHL[SPHFG]LQPSFPLMNLSNTNS_HFRP]LFGHKoLLUPSROY JHRMPMN
bb FGQUSPL
QjHRQPLELJHRMPMNOY
XiUROLFSPGHLFPSmlGLNLFNSPZLb[ZLd[ZL[ZL\[ZL\]LQPSFPLMN
NS_HFRP]L FGHKoL L UPSROYL MJSNPOL PL NOFGX\NSL HP
ba SNT
PJKGSRPhlGLMNLTGSHNFRQNHKGLPTYLFGQUSPLQRHjQPLUGSLUNhP JHRMPMN
b[ZLd[ZL[ZL\[LGJL\]LELJHRMPMNOLMNLFPMPLUNhPY
XiUROLOPHeJRHNLFXPSGLNLNOFJSG]LQPSFPLMNLSNTNS_HFRP]LFGHKoL
PSROYL KGHPXRMPMNL PL NOFGX\NSL HPL PJKGSRPhlGL MN JHRMPMN
bc UTGSHNFR
QNHKGLPTYLFGQUSPLQjHRQPLUGSLUNhPLXiUROLOPHeJRHN
FXPSGLGJLXiUROLOPHeJRHNLNOFJSG]LELJHRMPMNOLMNLFPMPLUNhPY
XiUROLOoURPLFXPSGLNLNOFJSGYLRHMRFPMGLUPSPLMNONH\GLNLNO[GhGZ
UPSPLFGQUXNQNHKPSLMNONH\GOLNQLUPOKNXLNLFPSmlGYLKGHPXRMPMN
bE PLNOFGX\NSLHPLPJKGSRPhlGLMNLTGSHNFRQNHKGLPTYLQPSFPLMN JHRMPMN
SNTNS_HFRP]LFGHKoLLUPSROYLFGQUSPLQjHRQPZLUGSLUNhPLXiURO
OoURPLFXPSGLGJLXiUROLOoURPLNOFJSG]LELJHRMPMNOLMNLFPMPLUNhPY
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