
PROCESSO Nº 58000.106344/2017-68 

INTERESSADO: AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM - ABCD 

 

1. ASSUNTO 

1.1. Trata-se de laudo a respeito das amostras enviadas pela empresa detentora da oferta de 

menor valor referente ao Pregão Eletrônico 3/2018. 

2. ANÁLISE 

2.1. Em atendimento ao item 13 do edital de licitação para a contratação de serviços gráficos 

para fornecimento de formulários necessários à realização do procedimento de controle de 

dopagem, apresento o presente laudo a respeito das amostras enviadas pela empresa 

EDITORA GRÁFICA GUARANY LTDA. 

2.2. Conforme item 13.6 daquele edital, as amostras deveriam ser apresentadas conforme 

quadro descritivo relacionado abaixo, vejamos: 

 

FORMULÁRIOS PARA AMOSTRA 

ITENS 
MODELO DE 

FORMULÁRIO 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES 

1 
CONTROLE DE 

DOPAGEM 

01 (um) conjunto de 5 formulários contendo 5 vias em formato 210 

x 297 mm mais serrilha, três grampos e cola à esquerda, papel 

autocopiativo com 55g/mª na 1ª via, 53g/mª na 2ª, 3ª e 4º via e 51 

g/mª na 5ª via, impressão a CORES, sendo 5 vias em cores 

distintas: 

PRIMEIRA via em papel BRANCO com impressão frente e verso; 

SEGUNDA via em papel ROSA com impressão frente e verso; 

TERCEIRA via em papel AMARELO com impressão frente, com 

fundo falso completo frente e verso nos campos 1, 2 e 4 e fundo 

falso parcial frente e verso no campo 3; 

QUARTA via em papel AZUL com impressão frente, fundo falso 

completo nos campos 1, 2 e 4 frente, fundo falso parcial frente no 

campo 3 e fundo falso completo nos campos 2, 3 e 4 verso; 

QUINTA via em papel BRANCO com fundo LARANJA na 

face, com impressão frente e verso, com fundo falso completo nos 

campos 2, 3 e 4 frente. 

  



2 
PASSAPORTE 

BIOLÓGICO 

01 (um) bloco com (50) cinquenta formulários em 3 (três) vias em 

formato 210 x 297 mm mais serrilha e cola na parte superior, papel 

autocopiativo com 55g/mª na 1ª via, 53g/mª na 2ª e 51 g/mª na 3ª via, 

impressão em jogos de 3/1 a CORES, sendo 3 vias em cores distintas: 

PRIMEIRA via em papel BRANCO impressão frente; 

SEGUNDA via em papel ROSA, com impressão frente; 

TERCEIRA via em papel VERDE com impressão frente, com fundo 

falso completo no campo 3. 

Acabamento colado na cabeça e numeração sequencial 

começando em 00001. 

3 
RELATÓRIO 

SUPLEMENTAR 

01 (um) bloco com (50) cinquenta formulários em 3 (três) vias em 

formato 210 x 297 mm, mais serrilha e cola na parte superior, papel 

autocopiativo com 55g/mª na 1ª via, 53g/mª na 2ª e 51 g/mª na 3ª via, 

impressão a CORES, sendo 3 vias em cores distintas: 

PRIMEIRA via em papel BRANCO; 

SEGUNDA via em papel ROSA, com impressão frente; 

TERCEIRA via em papel AMARELO impressão frente, com fundo 

falso completo no campo 4. 

Acabamento colado na cabeça e com numeração sequencial com 

início em 04001. 

4 
CADEIA DE 

CUSTÓDIA 

01 (um) bloco com (50) cinquenta formulários em 3 (três) vias em 

formato 210 x 297 mm, mais serrilha e cola na parte superior, papel 

autocopiativo com 55g/mª na 1ª via, 53g/mª na 2ª e 51 g/mª na 3ª via, 

impressão a CORES, sendo 3 vias em cores distintas: 

PRIMEIRA via em papel BRANCO impressão frente; 

SEGUNDA via em papel VERDE impressão frente; 

TERCEIRA via em papel AMARELO impressão frente. 

 Acabamento colado na cabeça. 

5 
TENTATIVA 

MALSUCEDIDA 

01 (um) bloco com (50) cinquenta formulários em 2 (duas) vias em 

formato 210 x 297 mm, mais serrilha e cola na parte superior, papel 

autocopiativo com 55g/mª na 1ª via, e 51 g/mª na 2ª via, impressão a 

CORES, sendo 2 vias em cores distintas: 

PRIMEIRA via em papel BRANCO impressão frente; 

SEGUNDA via em papel VERDE impressão frente. 

Acabamento colado na cabeça. 

  



6 

RELATÓRIO DO 

OFICIAL DE 

CONTROLE DE 

DOPAGEM 

01 (um) bloco com (50) cinquenta formulários em 2 (duas) vias em 

formato 210 x 297 mm, mais serrilha e cola na parte superior, 

papel autocopiativo com 55g/mª na 1ª via, e 51 g/mª na 2ª via, 

impressão a CORES, sendo 2 vias em cores distintas: 

PRIMEIRA via em papel BRANCO impressão frente; 

SEGUNDA via em papel VERDE impressão frente. 

Acabamento colado na cabeça corte final. 

7 

RELATÓRIO DO 

OFICIAL DE COLETA 

DE SANGUE 

01 (um) bloco com (50) cinquenta formulários em 2 (duas) vias em 

formato 210 x 297 mm, mais serrilha e cola na parte superior, 

papel autocopiativo com 55g/mª na 1ª via, e 51 g/mª na 2ª via, 

impressão a CORES, sendo 2 vias em cores distintas: 

PRIMEIRA via em papel BRANCO impressão frente; 

SEGUNDA via em papel VERDE impressão frente. 

Acabamento colado na cabeça corte final. 

 

2.3. É importante ressaltar que, a fim de facilitar a visualização do produto final, foram anexadas 

ao edital as artes referentes aos formulários descritos nos itens 1 a 7 do quadro acima, conforme 

é possível verificar nos anexos VII ao XIII daquele edital. 

2.4. Preliminarmente, cabe informar que o licitante descumpriu o item 13.7 do edital ao enviar 

todas as amostras em branco, em desacordo com as especificações contidas no Termo de 

Referência. 

2.5. Ante o exposto, relaciono abaixo as imagens e considerações referentes as amostras 

enviadas. 

2.5.1. Imagem referente ao Item 01 “FORMULÁRIO DE CONTROLE DE DOPAGEM” do quadro 

descritivo constante do item 13.6 do edital: 

  



Imagem 01 – Formulário de Controle de Dopagem 

 

2.5.1.1. A amostra foi apresentada em 05 (cinco) vias de cores distintas, obedecendo a 

sequência descrita naquele item do quadro descritivo, exceto no caso da última via que deveria 

ser em papel laranja (que poderia ser tingido nessa cor), respeitando o formato de 210 x 297mm 

e a gramatura de 55g/mª na 1ª via, 53g/mª na 2ª, 3ª e 4º via e 51 g/mª na 5ª via. As vias foram 

apresentadas em papel autocopiativo e possuem transferência satisfatória. 

2.5.1.2. O conjunto de “formulários” apresentado não possuía serrilha ou cola em nenhum de 

seus lados, sendo as vias unidas por meio de um grampo no canto superior esquerdo do 

conjunto. Além disso, as amostras foram apresentadas em branco, impossibilitando assim a 

análise quanto a qualidade da impressão e enquadramento da arte. 

  



2.5.2. Imagem referente ao Item 02 “FORMULÁRIO DE PASSAPORTE BIOLÓGICO” do 

quadrado descritivo constante do item 13.6 do edital: 

Item 02 – Passaporte Biológico  

 

2.5.2.1. A amostra foi apresentada em 03 (três) vias de cores distintas, obedecendo a sequência 

descrita naquele item do naquele item do quadro descritivo, respeitando o formato de 210 x 

297mm e a gramatura de 55g/mª na 1ª via, 53g/mª na 2ª e 51 g/mª na 3ª via. As vias são de 

papel autocopiativo e possuem transferência satisfatória. 

2.5.2.2. Todavia, não foi apresentado o bloco com 50 (cinquenta) formulários, conforme 

solicitado no item 02 daquele quadro descritivo, e as vias não possuem serrilha ou cola em 

nenhum dos lados do papel. Além disso, as amostras foram apresentadas em branco, 

impossibilitando assim a análise quanto a qualidade da impressão e o enquadramento da arte. 

  



2.5.3. Imagem referente ao Item 03 “FORMULÁRIO DE RELATÓRIO SUPLEMENTAR” do 

quadro descritivo constante do item 13.6 do edital: 

Item 03 – Relatório Suplementar 

 

 

2.5.3.1. A amostra do item 03 – RELATÓRIO SUPLEMENTAR foi apresentada em 03 (três) 

vias de cores distintas, obedecendo a sequência descrita naquele item do quadro 

demonstrativo, respeitando o formato de 210 x 297mm e a gramatura de 55g/mª na 1ª via, 

53g/mª na 2ª e 51 g/mª na 3ª via. As vias são de papel autocopiativo e possuem transferência 

satisfatória. 

2.5.3.2. Contudo, não foi apresentado o bloco com 50 (cinquenta) formulários, conforme 

solicitado naquele item do quadro descritivo, as vias não possuem serrilha ou cola em nenhum 

dos lados do papel. Além disso, as amostras foram apresentadas em branco, impossibilitando 

assim a análise quanto a qualidade da impressão e o enquadramento da arte. Por fim, as vias 

não possuem numeração sequencial com início em 04001 solicitado naquele item. 

  



2.5.4. Imagem referente ao Item 04 “FORMULÁRIO DE CADEIA DE CUSTÓDIA” do quadro 

descritivo constante do item 13.6 do edital: 

Item 04 – Cadeia de Custódia 

 

 

2.5.4.1. A amostra foi apresentada em 03 (três) vias de cores distintas, obedecendo a sequência 

descrita naquele item do quadro demonstrativo, respeitando o formato de 210 x 297mm e a 

gramatura de 55g/mª na 1ª via, 53g/mª na 2ª e 51 g/mª na 3ª via. As vias são de papel 

autocopiativo e possuem transferência satisfatória. 

2.5.4.2. No entanto, não foi apresentado o bloco com 50 (cinquenta) formulários, conforme 

solicitado naquele item do quadro descritivo, as vias não possuem serrilha ou cola em nenhum 

dos lados do papel. Além disso, as amostras foram apresentadas em branco, impossibilitando 

assim a análise quanto a qualidade da impressão e o enquadramento da arte.  

  



2.5.5. Imagem referente ao Item 05 “FORMULÁRIO DE TENTATIVA MALSUCEDIDA” do 

quadro descritivo constante do item 13.6 do edital: 

Item 05 – Tentativa Malsucedida 

 

2.5.5.1 A amostra foi apresentada em 02 (duas) vias de cores distintas, obedecendo a 

sequência descrita naquele item do naquele item do quadro descritivo, respeitando o formato 

de 210 x 297mm e a gramatura de 55g/mª na 1ª via, 51g/mª na 2ª. As vias são de papel 

autocopiativo e possuem transferência satisfatória. 

2.5.5.2. No entanto, não foi apresentado o bloco com 50 (cinquenta) formulários, conforme 

solicitado naquele item do quadro descritivo, as vias não possuem serrilha ou cola em nenhum 

dos lados do papel. Além disso, as amostras foram apresentadas em branco, impossibilitando 

assim a análise quanto a qualidade da impressão e o enquadramento da arte.  

  



2.5.6. Imagem referente ao Item 06 “FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DO OFICIAL DE 

CONTROLE DE DOPAGEM” do quadro descritivo constante do item 13.6 do edital: 

Item 06 - Relatório Do Oficial De Controle De Dopagem 

 

 

2.5.6.1. A amostra foi apresentada em 02 (duas) vias de cores distintas, obedecendo a 

sequência descrita naquele item do quadro descritivo, respeitando o formato de 210 x 297mm 

e a gramatura de 55g/mª na 1ª via, 51g/mª na 2ª. As vias são de papel autocopiativo e possuem 

transferência satisfatória. 

2.5.6.2. Todavia, não foi apresentado o bloco com 50 (cinquenta) formulários, conforme 

solicitado naquele item do quadro descritivo, as vias não possuem serrilha ou cola em nenhum 

dos lados do papel. Além disso, as amostras foram apresentadas em branco, impossibilitando 

assim a análise quanto a qualidade da impressão e o enquadramento da arte.  

  



2.5.7. Imagem referente ao Item 06 “FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DO OFICIAL DE COLETA 

DE SANGUE” do quadro descritivo constante do item 13.6 do edital: 

Item 07 - Relatório Do Oficial De Coleta De Sangue 

 

 

2.5.7.1. A amostra do foi apresentada em 02 (duas) vias de cores distintas, obedecendo a 

sequência descrita naquele item do quadro descritivo, respeitando o formato de 210 x 297mm 

e a gramatura de 55g/mª na 1ª via, 51g/mª na 2ª. As vias são de papel autocopiativo e 

possuem transferência satisfatória. 

2.5.7.2. No entanto, não foi apresentado o bloco com 50 (cinquenta) formulários, conforme 

solicitado naquele item do quadro descritivo, as vias não possuem serrilha ou cola em nenhum 

dos lados do papel. Além disso, as amostras foram apresentadas em branco, impossibilitando 

assim a análise quanto a qualidade da impressão e o enquadramento da arte.  

  



3.0. DA AVALIAÇÃO FINAL  

3.1. Conforme é possível inferir dos itens acima, as amostras enviadas não atendem boa parte 

dos itens descritos no quadro constante do item 13.6 do edital e por não serem totalmente 

compatíveis com a descrição dos itens, não há a possibilidade de emitir opinião sobre a 

utilização dessas amostras durante uma missão de controle de dopagem.  

3.2. O objeto da contratação é muito específico, pois a atividade para a qual se destinam os 

formulários também é bastante específica. Dessa forma, as amostras deveriam ser enviadas 

conforme o produto final a ser entregue, ou seja, com o acabamento correto e as devidas 

impressões, a fim de atender todos os requisitos solicitados naquele edital.  

3.3. Sendo assim, insiro abaixo o Modelo de "Aprovação de Prova De Formulários", anexo IV 

do edital, preenchido: 

 

 

3.4. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

3.4.1. Edital 3 (0375828).  

3.4.2. Despacho 1890 (0455149).  

  



4.0. CONCLUSÃO  

4.1. Conforme exposição, não foi possível aprovar as amostras dos formulários enviadas pela 

EDITORA GRÁFICA GUARANY LTDA. 

 

Brasília/DF, 4 de outubro de 2018. 

 

GUILHERME FARIA SILVA 
Oficial de Controle de Dopagem 

Cerificado pela ABCD em 08/11/2016 e Re-cerficado em 25/08/2018 


