
Dispensa de Licitação — art. 29, Inc. VI da Lei n° 13.303/2016 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DGCO n° 00242/2020 
OC n°179025 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DA LICITAÇÃO 
ELETRONICA N°20-2020-04-13 REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 13.303, 
DE 30.06.2016, E O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA BB 
TEGNOLOGiA L ERViçOS S.A., PUBLiCADO EM SUA PÁGiNA ELETRÔNiCA 
(WWW.BBTS.COM.BR), em 01.02.2018, QUE ENTRE SI FAZEM NESTA E MELHOR 
re-Nona A A 	r- 1-• rrn in-r-• r%r 1 IR A 1 A 1-xfl A nri "rr"Illeti ^^§ a r "e-rnis"ne t,  A 1-A 11-11-11-C,  A lif\IVIM L/1.- VII 'X 1-1 1 ti, LJL- LJIVI L./"L.."-/ fl WI.1 1 L.AelliJI-lnal" L JI-IXIIISIMJ 	L-tvir 

COM SEDE EM BRASÍLIA/DF, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 
II iPIfliA engz n Kinrumpn 49 q1L2 	 AnIAMTP npninnninitna 
CONTRATANTE, REPRESENTADA PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) NO FINAL 
QUALIFICADO(S) E DO OUTRO LADO A EMPRESA GESTAO LOG LOGISTICA E 
TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 30.217.374/0001-24, LOCALIZADA NA RUA RIO 
BRANCO N° 143, BARNABÉ, GRAVATAI, RIO GRANDE DO SUL, CEP 94.150-330, 
NESTE ATO REPRESENTADA NA FORMA DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS PELO(S) 
SEU(S), REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) AO FINAL QUALIFICADO(S) E ASSINADO(S), 
ADIANTE DENOMINADA CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A 
MINUTA-PADRÃO DO PRESENTE CONTRATO FOI APROVADA PELO PARECER 
jiiriíDiC0 rd 039/20 i 8, DE 05.02.20 i6. 

OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços 
descritos no Documento n° 1. de acordo com as condições e especificacões mínimas 
exigidas no Edital. 

Parágrafo Primeiro - Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada 
a cessão, transferência ou subcontratação, total ou parcial, exceto se previstas neste 
contrato. 

Parágrafo Segundo - O presente contraio poderá ser aiterado nas hiptiieses eienuadas no 
art. 127 do Regulamento de Licitações e Contratos da BB Tecnologia e Serviços S.A., 
disponibilizado no 	www.bbts.com.br, desde que acordado entre as partes. 

Par-O. nrafn Torroirn — Fm havonrin noroceirinrio rio nrrAcrimne an enntratn n nnvn vninr 

total pactuado não poderá ultrapassar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor total inicial 
atualizado do contrato. 

Parágrafo Quarto - Entende-se como VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO, o valor total 
inicial do contrato acrescido de eventual reequilibrio e das repactuações porventura 
concedidas, desconsiderando os acréscimos ou supressões realizadas. 

ViGÊNCiA E RESCiSÃO 
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CLAUSULA SEGUNDA - A vigência deste contrato é de 24 meses, contada do início da 
prestação dos serviços, prorrogável por até 60 meses. 

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados em 	/ 	/ 	 

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente 
nuitnri7 In pc!" nnNITRA.TANITF, paccandn tnl rinri 	 intagrnr Printrtn. 

Parágrafo Terceiro — Constituem motivos, dentre outros, para a rescisão contratual: 

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificacões. projetos ou prazos; 

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade do prosseguimento do fornecimento no prazo estipulado; 

O atraso injustificado no inicio do serviço; 

Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE. Neste 
nasci, a CONTRATAM respnndera por eventual aurnentn de custos daí decorrentes 
por perdas e danos que a CONTRATANTE, como consequência, venha a sofrer; 

t) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA a 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital; 

n1 riaiyar 2 rilNTRATArIA ria rnmnrnvar cuia hahilitarAn nnc tarrring rin aditai01  	a 12 

capacidade econômico-financeira para a execução do contrato; 

O desatendimento das determinações regulares da CONTRATANTE decorrentes do 
acompanhamento e fiscalização do contrato; 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

I,\ A alterri;o sendo! ou .9 modificação da finaidade nu da astrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

I) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 

m)Utilizar a CONTRATADA, em benefício próprio ou de terceiros informações sigilosas às 
quds tenha 	por força dc suas atribuições centratuois; 

Deixar de comprovar os requisitos de habilitação, inclusive os que são avaliados nos 
documentos fiscais federais e o relativo ao FGTS dos seus empregados; 

Vier a ser declarada inidônea pela União; 

Vier a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam a sua capacidade econômico-financeira; 

Praticar atos lesivos, devidamente comprovados à Administração Pública, Nacional ou 
Pctirangeira, nos termos da Lei n°12 84612013: 

Razões de interesse da CONTRATANTE, de alta relevância e amplo conhecimento, 
h tetifinarlac a avararlae nn nrnracen a nu ia ca rafara n rnnfrafn 

18 01 2021



Paragrato Quarto - A rescisao deste contrato podera ocorrer também da seguinte torma: 

a) Amigavelmente, formalizada mediante acordo entre as partes à época da rescisão; 

Itidiniolmonfic nnc tcrmne da !egisjaçã."0.  

Parágrafo Quinto - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, observado o rito previsto no Regulamento de Licitações e Contratos da BB 
iGlAIVIU&CI G %JOU VIAJO 

Poranrcfn Ccivfn _ Ac rnennnechilidcrice  imnt ;farine à rni\i-rp  61-6 FIA nnr nrcit ii-mc 
• 

decorrentes de ações delitivas perpetradas contra a CONTRATANTE, não cessam com a 
rescisão do contrato. 

Parágrafo Sétimo - A rescisão acarretará, de imediato a retenção dos créditos decorrentes 
do contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

PREÇO 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total 
octimcdo 	af26 R$ 9.4Ry.Ç41.04 (tinia rnilhAna 	antrewantna 	nitant. a anta mil  
quinhentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) pela prestação dos 
serviços objeto deste contrato, estando os preços unitários dos serviços descritos no 
Documento n° 1. 

CLÁUSULA QUARTA - Nos valores fixados na cláusula acima, estão incluídas todas as 
despesas necessárias à plena execução dos serviços, tais como de pessoal, de 
administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes 
sobre o serviço. 

CLÁUSULA QUINTA - O preço estipulado poderá ser repactuado mediante acordo entre 
as partes, de acordo com a legislação vigente, adotando-se como parâmetros básicos a 
qualidade e os preços de mercado para a prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, 
UCJUe UCJejd ULJJCI VOLIU U "'Lei IC9111.) 11111 III 111) lie UI I I CII IU. 

DnriSnrnfn Ccnt anrin rnen fim te rnnetn+nrin ni en e nrarn nnrs+rnt ,nrin Á o. mr•nrinr nno ~orno 

de mercado, a BBTS solicitará a CONTRATADA, mediante correspondência formal, 
redução do preço de forma a arfei-piá-10 aos praticados no mercado No sendo possível a 
redução, o contrato será encerrado. 

Parágrafo Terceiro — O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de 
reequilíbrio contratual, na forma do § 6° do art. 81 da Lei 13.303/16. 

PAGAMENTO 

CLÁUSULA SEXTA - A nota fiscal/fatura deverá: 



ta• ~Jo, o o'', rooro rio rre onn   rir. t o  	rnr a-. 	 r.  çu m.e 	uta .. 11••••• II 541 /4. %."Jame u, 11.41 	uiv 
 

5.151$ eu r-4w, 1.1 kn.p.. 

contratual e o mês da prestação dos serviços; 
h) enntr3r nejAnnig rvirriprn 	rnntn nnmantp 

o
; 

c) Conter endereço onde os serviços foram efetivamente prestados. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será creditado em conta corrente mantida 
preferencialmente no Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, no prazo 
estabelecido no Documento n° 1, mediante emissão da nota fiscal/fatura, acompanhada dc 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, relativo a prestação de serviços nos 
municípios em que o documento e exigido. Caso a data do pagamento não caia em dia utii 

pagamento ocorrerá no 1° (primeiro) dia útil posterior a data programada. 

Parágrafo Segundo - Constatando a CONTRATANTE qualquer divergência ou 
;non' M1/1•404,1•4^ 	 f;c• rol If oh Ir,. es., re-sniko rir. "P.~4~2" nin oortAnoe• 	onrn eles. tol% ,r1 es 
t• • ~M.a. t5.4l4W, 11%4 í evu.a 1h•-n-n-up 11.41.141 La 	.-.La Lao %As, 	 4.4 5414 wa • 1.41., 

à CONTRATADA em, no máximo, 2 (dois) dias úteis a contar da apresentação, 
arnmpanharia das infnrrnarlies rnrrespnnrientes As irregularidades verifinarlas, para 25 

devidas correções. Caso até o dia ajustado para o pagamento, a Nota Fiscal não tenha sido 
atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada neste contrato, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo para pagamento será prorrogado para até 07 (sete) dias úteis após 

ateste pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos 
quando a iegisiação assim exigir. 

'Parágrafo Quarto - A' coNTRVATADA que se dedarcle "pai ada pui iactiyau de tributos 
nos moldes tratados pela Instrução Normativa RFB n° 1234/12, da Receita Federal em que 
na^ nnorro o innirhannio ne &ir...Ma -narn Acata iniebrrnor cao+ri non rlir“So no rinne enn cintes flor“,1 

inclusive o enquadramento legal, apresentando as declarações pertinentes, conforme 
modelas contidos na mencionada Instrução Normativa. 

CLAUSULAS GERAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA - Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará 
empregados de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo total 
responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as 
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 
indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, norm de saúde 
pát-,:ica e regulaiTientadoras do trabalh 	m con o, assi -io pelo curaprimento d'e tas odas as dei-riais 
obrigações atinentes ao presente contrato. 

Parágrafo Primeiro - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
mencionados nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento. Caso venha a CONTRATANTE a satisfazê-los ser-lhe-á assegurado direito de 
regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em que 
tiverem sido pagos pela CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o ressarcimento pela 
CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo -A CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação 
do cumprimento das obrigações mencionadas no 'capuir desta ciáusuia. 

Parágrafo ',broeiro - A CONTruNTADA se obriga a substituir, mediante solicitação forrnal e a 
critério da CONTRATANTE, quaisquer de seus empregados designados para executar as 
tnrafne perÉinantac a  asta rnntrntn, flu o na^ OCtirki n rnrraepnn r icantin nric padrnac 
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estabelecidos pela CONTRATANTE. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da data da solicitação, para proceder à troca, sob pena de multa. 

Parágrafo Quarto - Será de inteira responsabilidade da CCM I RAIADA o cumprimento das 
normas regulamentares da "Segurança e Medicina do Trabalho" cabíveis, bem como, se 
For u caso, a obrigação de organizar "Comissão interna de Prevenção de Acidentes - CiPA." 

Prágrf 	 tine.mpre  	'  	 nocaparto 	- 	rrocuirnnto aG 	 mencionadas 	ut  desta 
cláusula ensejará a instauração de processo administrativo em desfavor da CONTRATADA 
para anlinartãn rias nnnalirlarlpe nrpvistag por este instrumento contratual, snm nrAblí7n de 
eventual rescisão do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se compromete a fornecer, por escrito e mediante 
solicitação da CONTRATANTE, relatório sobre os serviços prestados, acatando sugestões 
motivadas, visando corrigir possíveis falhas e melhor atender às necessidades da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, 
todas db condições de habiiilação exigidas Ild iiuitação. Assume, ainda, d obrigação de 
apresentar, no término do prazo de validade de cada um, os seguintes documentos: 

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
Unificada, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e 
peia Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União - DAU, por elas administrados, inclusive contribuições 
previdenciárias; 

Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
mediante apresentação do Uh& - Certificado de Regularidade de bundo de Garantia, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de 
que trate. 'as cflincas "a" c "b" adrnci, COSO SCja possfve!, c) rrns1TP,ATANTE, 
regularidade da situação da CONTRATADA por meio de consulta on-line ao SICAF. 

Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de 
quaisquer documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio 
de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 

Parágrafo Terceiro - Além dos documentos relacionados no caput desta cláusula, a 
CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os seguintes documentos: 

a) Anualmente: balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado do demonstrativo das contas 
de lucros e prejuízos que comprovem possuir a CONTRATADA boa situação financeira; 

CLAUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA declara e obriga-se a: 

Exercer suas atividades em conformidade com a legislação vidente; 

Não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e 
serviços, de tratriho 	elnu arrt,gn ...o escravo; 

Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e 
serviços, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso; 
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d) Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e 
serviços, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
kquaturt.W) au IUD, C, I leble IsCIDLI, V tu 01-4211 lu I uau puuee a DCI }JCI eguou uu 111DellUVI C, ULLA I Cl 

em horário noturno e/ou de modo a não permitir a frequência escolar; 

e) Não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o acesso e 
manutenção do emprego, tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição 
Física, reiigião, estado eivii, idade, siluação Familiar, estado graviciico ele.; 

f) Proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus 
serviços em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes 
ambientais; 

g) Observar e cumprir as disposições contidas na Lei 12.846/2013, incluindo, mas não se 
limitando a, não se utilizar de práticas corruptas e/ou antiéticas visando obter ou dar 
vantagem indevida, de forma direta ou indireta, perante a CONTRATANTE. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA declara que o seu quadro societário não é integrado 
por atual ou ex-agente da CONTRATANTE, que tenha sido dispensado, exonerado, 
ciesiiiuído, demitido ou aposentado no período de 6 (seis) meses da data da respectiva 
desvinculação com a administração pública, ou de parentes dos mesmos, em até terceiro 
grau. 

ri MIS] II A ritrimis PRIRAFIRA 	rnntratarla (a ou 'ao rn!Igarlac ne e ao rnnonrriariao), nn 

âmbito deste contrato, declara(m) e se compromete(m) a: 

Adoiaï boas práticas cie pieservação ambiental, preitegendo o meio ambiente, 
prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação 

	

xtrinanfa nrinrinnIrnenta nn 	cn re-rfnrn nno ^rimem.. nrnkinntnic
IflJ 

Não constar, esta empresa e seus sócios-diretores, em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a vaiores socioambieniais, bem como não contratar 
pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 

Repudiar condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza. 

Combater práticas de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Respeitar à Declaração Universal dos Direitos Humanos combatendo à discriminação 
em todas as suas formas. 

o Reconhecer, aceitar e valorizar a diversidade do conjunto de pessoas que compõem a 
empresa. 

g) Obedecer e fazer com que seus empregados, representantes e fornecedores obedeçam 
a tr.rtc !agLejaça,o, nc,,rmas  o regi tioniantne npUràyale à nnnele oçàn tine prnietne enriaje.  

h) Respeitar à livre associação sindical e direito à negociação coletiva. 

1) Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária. 
n niccaminor nráfirne ria raennneahilirindo enrinornhionto( no rodaia da fnrnorarinrcee  
l/ 	 r• 	 -r 

k) Criar ou reforçar, bem como manter, todas as ações e procedimentos necessários para 
que as pessoas que integram as bUdb estruturas da empresa uur ti ICÇdl II elS leis a que 
estão vinculadas, em especial art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5° da Lei 
12."6.12013 e art. 90 dz.) Lei 8.66611993 Gd. 1° da Lei 9.613/1998, ao etuarern r.:rn seu 
nome ou em seu beneficio, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, 
na enneliçAn de fornenedor de  bens e  serviços para a CONTRATANTF: 

1) Vedar que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 
nrnmot, nfornro rnmnrnmentn-co a  dor ne eolne ear finn de  waretanam int-Um/ido de forma 
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direta ou indireta, a qualquer empregado da CONTRATANTE, ou a qualquer pessoa ou 
empresa em nome da CONTRATANTE. 

Não financiar, custear, patrocinar nu subvencionar a prática dos atos ilícitos: 

Proibir ou reforçar a proção de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu 
nome, seja como representante, agen(e, mandatária ou sob qualquer outro vinculo, 
utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com empregados da 
CONTRATANTE; 

Não fraudar, tampouco manipular o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados corri a CONTRATANTE 	; 	 C 	 .di pesbud 	ídiud de ti iúdu iiauuuiei 'tu uu 
irregular para celebrar contrato administrativo; 

Apoiar e colaborar com a CONTRATANTE e demais órgãos, entidades ou agentes 
públicos em qualquer apuração de suspeita de irregularidades e/ou violação da lei, 
refletidos nesta deciaração, sempre em estrito respeito à iegisiação vigente. 

E, ainda, declara que: 

Tem ciência e se obriga a cumprir integralmente a Lei n° 12.846/2013, observados 
os atos considerados lesivos à administração pública relacionados no adio() 5° do 
respectivo normativo legal e a responsabilização e aplicação administrativa e civil 
que é atribuída á pessoa jurídica em razão do seu cometimento; 

O conteúdo da proposta apresentada não foi informado ou discutido com ou recebido 
dp gr initittnr no 1m partiripanto rin procontp. rorfarrp,  pnr cv raktie inr  rnpin ni 1 pnr 

qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas; 

Tern ciência de que, coriforrne disposto no artigo 30 da Lei 12.34612013, não se 
afasta o processo de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de: 
! - 	improbiebni.- 	 nne torci— ria! ai 11.4").9, ria  junho da 19,19; e, 
II - atos ilícitos alcançados pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Ou outras 
normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei 12.462, de 
4 de agosto de 2011. III - Atos que configurem prática de lavagem ou ocultação de 
bens direitos e valores alcançados pela Lei n°9.613/1998. 

i„ niin n rinerimnrimantn  rine alMage "k" a  "n" onciaigr nanalirlarice  rio arnrcin com  n 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5° da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 
8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por 
representantes ou comissão de representantes da CONTRATANTE, que terão a atribuição 
de prestar orientações gerais e exercer o controle e a fiscalização da execução contratual. 
As orientações serão prestadas diretamente ao preposto da CCM] RAIADA, designado por 
ocasião da assinatura do presente contrato. 

Parágrafo Único - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de cumprir as 
^ ^na contrate. mui mucts.vco V.JI 11.1 CA LU CAIO C13.34. I UIVO./ 1 IIC.0 

CLÁUSULA iltrimik TFRCFRA - inIquar rariamaçan crshrn a innynni lçAn ou rinfininnus 
execução dos serviços ora contratados, deverá ser feita pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA. por escrito, podendo ser entregue mediante protocolo - Aviso de 
Recebimento (AR) ou por outros meios com confirmação de recebimento. O não 
atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a rescisão contratual, sem 
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prejuízo do disposto na Cláusula Décima Quarta e da aplicação das penalidades 
estabelecidos reste contrato 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA responderá pecuniariamente por danos 
e/ou prejuízos que forem causados à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de falha 
dos serviços ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus 
empregados. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de efetuar a respectiva 
indenização até o 5° (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe deverá ser feita por 
escnto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRiNTA1:3A b- - U 	1110111 itit ià CONTRATANTE, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da 
fimalidade eu da estrutura da =presa. 

CIÁUS1JI A nÉrimA SEXTA - Na hipótese de fII5fl, risAn, inr.nrpóreOn ou essode:ãn 
da CONTRATADA com outrem, a CONTRATANTE reserva-se o direito de rescind r o 
contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente 
contrato como garantia para qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA não poderá utiiizar o nome da 
CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de 
di-v-dgação empresarial, etwrio, -por exemplo, em cartões cie visitas, anúncios diversos, 
impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, independentemente 
de avise ou interpelação judiciai ou extrajudicial, sem prejuízr,  da responsabilidade da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos 
assegurados neste contrato, ou na lei em geral, não implica em novação, não devendo ser 
interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos a disposiçãc neste 
contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - São assegurados à CONTRATANTE todos os direitos e 
facuidades previstos na Lei n3  8.078, de -i .09.i 990 (Código de Defesa do Consumidor:. 

nenurerunine a a • a nia,  e— e ÉJSMI dé^ 
togNMPIr MILIFG1111G4/11"/ML/ G G CIVII—%.,/ 

ri MICUIM A VIC.*C11111A PollUMIDA_ A (^MI-RATAI-1A ca re-unprnmeta o montar cigib e  
confidencialidade absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e 
sobre as informações a que venha a ter acesso por força da execução deste contrato, no 
que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por qualquer forma, das informações ou 
dos documentos a eles relativos e decorrentes da execução dos serviços. 

Parágrafo Único - Durante a execução deste contrato, a CONTRATADA dará acesso, em 
tempo hábil, às informações, processos, serviços e/ou suas instalações à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA ViGÉSiiviA SEGUNDA - A CONTRATADA, por seus dirigentes, prepostos ou 
empregados, compromete-se, mesmo após o término do presente contrato, a manter 
corripteta confidencialidade e sigilo s.obre CiliaiSCilier dado° uu liii IJI II Bale ico 	ubtidas em 
razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos 
a tarrairne,  caNin mm oxpracen rtnrjvar,  pnr acerk,  ria cnNTRATANTr. 
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA será responsável, civil e criminalmente, por 
quaisquer danos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros em virtude da quebra da 
confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas. 

Parágrafo Segundo - Para os fins previstos na presente Cláusula, a CONTRATADA obriga-
se a manter sob sua guarda e responsabilidade, Termo de Compromisso com o Sigilo da 
Informação, firmado por todos os seus empregados que venham a participar da prestação 
dos serviços objeto deste Contrato, nos termos da minuta constante do Documento n° 4, 
que faz parte integrante deste Contrato. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE poderá exigir a qualquer tempo, a apresentação dos 
Termos a que se refere o Parágrafo Segundo desta Cláusula. A CONTRATADA terá o prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, para a apresentação dos 
documentos solicitados, sob pena da aplicação das penalidades estabelecidas neste 
contrato. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CLÁUSULA ViGÉSiMA TERCEIRA - Os atos praticados peia CONTRATADA,  prejuuiciais 
à execução do contrato, sujeitam-na às seguintes sanções: 

advertência; 

multa; 

suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, por período 
não superior 2 9 (dois) anos; 

Parágrafo Primeiro — Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo, observadas 
as normas do Regulamento de Licitações e Contratos da BB Tecnologia e Serviços S.A. 

Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do 
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

Parágrafo Terceiro - No caso de aplicação de multa por inexecução total ou parcial do 
Contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 2 (dois) 
dias úteis a contar da intimação do ato. 

Parágrafo Quarto - Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo 
aos INTERESSADOS. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior e 
aqueles que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, a advertência poderá ser 
aplicada quando ocorrer execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao 
desenvolvimento deste Contrato, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da 
suspensão temporária, impedimento ou declaração de inidoneidade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A CONTRATANTE poderá aplicar murta à 
CONTRA'TADA lias situações, 	condições  e peibentuais indicados a seguic. 

Parágrafo Primeiro - Muita de até 20°X) (vinte por cento) clo valor de. nota firilfatura do 
objeto contratado, nas seguintes situações: 

Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
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c) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

d) Prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

e) Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
CONTRATANTE; 

f) inadimplamantn, por parte da ('.nNTRATADA, de nhrigniies trahalhiQtas tz, 
previdenciárias devidas aos seus empregados; 

g) Descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas relativas às 
características dos serviços, previstas no Documento n° 1 deste Contrato. 

Parágrafo Segundo - Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no parágrafo 
anterior desta cláusula será elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite 
de 30% (trinta por cento) do valor da nota fiscal/fatura do objeto contratado. 

Parágrafo Terceiro -A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanç5es, 
não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da 
obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

Parágrafo Quarto - A muita apiicada à CONTRATADA e os prejuízos por eia causados à 
CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente 
ou judicialmente. 

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA rincria  logo autoriza  o  CONTRATANTE a ricerriltr 
dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - A suspensão temporária poderá ser aplicada quando 
ocorrer 

Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 

Atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no 
contrato; 

Reincidência na aplicação das penalidades de advertência nu multa; 

Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 

o Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

g) Prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

h) Prática de atos ilícitos que  UCI 1 IUIstrem não possuir idoneidade para contratar CCM a 
CONTRATANTE; 

i) inadimpiemento, por parte da CONTRATADA de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias devidas aos seus empregados; 

1) Descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas relativas às 
características dos serviços, previstas no Documento n° 1 deste Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Adicionalmente, a CONTRATADA declara ter ciência de 
que as disposições contidas na Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/1998 se aplicam ao 
presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas Décima e Décima Primeira deste 
contrato. 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A CONTRATADA declara conhecer e corroborar com os 
princípios constantes no Código de Ética da CONTRATANTE, disponivel na Internet no 
endereço http://www.bbts.com.br. 

POLÍTICA DO RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A CONTRATADA declara conhecer e corroborar com as 
diratd7pc rnnctantaa na Pnlítira do Polarinnamontn rnm fnrnoradnnac da rrNTRATANITP,  

disponível na Internet no endereço http://www.bbts.com.br. 

DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A CCM 1 RAIADA declara neste ato que está ciente, conhece e 
entende os termos da Lei Anticorrupção n° 12.846/2013 e, por si e por seus 
ao'rninistraciores, diretores, funcionários e agentes, bem como :seus sócios que venham a 
agir em seu nome, se obriga a abster-se de qualquer atividade que constitua violação das 
riisprsiv‘ps  dos  tarrnenc ria !4:3¡ manr¡nnarin.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Para a execução deste contrato, nenhuma das 
partes poderá se oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar 
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção 
sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, 
que seus prepostos e coiaboradores ajam da mesma forma. 

Parágrafo Único — No caso de subcontratação, a CONTRATADA comipromete-se a fazer 
constar nos instrumentos contratuais firmados com as empresas subcontratadas as 
rnnrfiçiine oatahcqtarfriac pacta dai íci qa.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA declara conhecer e corroborar com 
as diretrizes constantes na Política Anticorrupção da CONTRATANTE, disponível na 
Internet no endereço http://www.bbts.com.br. 

POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO 
TERRORISMO 

CLÁuSuLm 1 ruuÉolnam Ifl.tirtM - M CONTRriAuA oeciara conhecei e c000burer 
com as diretrizes constantes na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
F 	Trri 	CWPATNTE 	l n 	ninanciamento doeorsirio da 	4T,A, disponívea Internet o  endereço 
http://www.bbts.com.br  e, também, que divulga tais diretrizes a seus funcionários alocados 
nn pxprilçA'n (In nhiatn dacto enntratn.  

AUDITAGEM 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA declara também concordar com a 
possibilidade de realização de auditorias por parte da CONTRATANTE visando verificar o 
cumprimento das cláusulas contratuais e o comprometimento com o seu Código de Ética e 
Programa de Integridade, devendo o escopo da auditoria ser definido e avaliado mediante 
os riscos do contrato. 
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MATRIZ DE RISCOS 

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - Tendo como premissa a obtenção do melhor custo 
contratual, mediante a alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e 
absorve-los, a CONTRATANTE ea (JUN I RAIADA identificam os riscos decorrentes desta 
relação e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos 
sespunsáveis lia iviabiL de Riseus eulislalite deste CO:alai:o. 

Parágrafo (Jnico 	É '..edada decorrent ^ Cai eventos 
supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da 
enNTRATAn.A 

PREPOSTOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA — As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no 
cumprimento dos1J3 Contrata, os seus funcionários: 

Pela CONTRATANTE 

Nome: Ivan Déo Sant'Anna da Silva Mello Filho 
("orno- (-torno+ o rio nkfieart rio Conon k rio o 1 or. (of iro G-tu ir q.-n-4v 

E-mail: ivan.mello@bbts.com.br  

Telefone: (61) 33485560 

Pai, r nNTRKrAnA 

Nome: Irai Antônio Lopes da Silva 

Cargo: Diretor Comercial 

¡r2Lç¡Kin6--f)griirantsic!ngsinm.hr 

Telefone: (41) 30988800 / (41) 999122612 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Fazem parte integrante deste contrato, independerte 
de transcrição, todas as disposições do instrumento convocatório da Licitação referido no 
preâmbulo, bem como aquelas constantes da Carta-Proposta apresentada, prevalecendo, 
onde houver conflito, as disposições deste contrato. 

ri 	SiClil A wrieréciita A rITAISA A 	 Ar. 
neve-,i..511111.ri vi 1 flVfl - no pai lOO 	 LIO \IV' 1 ICIII tf° 	LJI Cairia pai C2 

dirimir qualquer questão oriunda deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais 
nrivilaniatin ai iaça nriracanto 
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Isaac Nicholas Siqueira Viana
Gerente Executivo
971.789.935-53

Alfredo Tertuliano de Carvalho
Diretor
605.350.241-34



DOCUMENTO N° 1 DO CONTRATO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

14 	ins.:sk-. 1 W 	Itávetp.11~• 

1.1 Contratação sirnidtAnAa de empreses pare prestação de serviços especializados de 
transporte de equipamentos, incluindo terminais de autoatendimento (TAA), CFTV, porta 
detectora de metais (PGDM, Eclusa etc.), nobreak e outros equipamentos de automação 
bancária, nas áreas de atuação escolhidas (dois lotes por área), conforme exigências 
estabelecidas neste documento. 

12. Especificações Técnicas! 

;2.1 Para cada área (região) espera-se a contratação de dois fornecedores d.e r.entiços, visando 
mitigação de riscos de paralisação, evitando o comprometimento da disponibilidade e 
consequente impactos a BBTS e aos seus clinntAs. 

2.2 	Por serviços de transporte especializado de equipamentos, entende-se a movimentação de 
C4U11.10111C11t1JC Cl [ti C uma UI 	li dec.tl, lu, uur isidei andu ao diverSaa fainis dv pacata, e efetce 
aos vários modelos de equipamentos a serem transportados e aos tipos de atividades com 
prazos ri° execução arnrrlarin° (item 3) c, respectivo itNic — Acordo de Nívni de Serviços (item 
9) contratados. 

2.3 Os acionamentos ocorrerão de acordo com as necessidades 	da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS S.A. - BBTS, respeitado o perfil variável da demanda em função de flutuações do 
parque de equipamentos atendidos. 

2.3.1 Em caso de comprometimento da qualidade dos serviços e do ANS, será suspenso o 
acionamento da CONTRATADA, até a efetiva justificativa e regularização, respeitanto os 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

2.4 Nos quadros abaixo apresentamos as estimativas anuais de acionamento. Cabendo 
destacar que os acionamentos ocorrerão de acordo com as necessidades de movimentação, 
sem compromisso de faturamento, mensal ou anual, não implicando na obrigação de contratação 
em sua totalidade. 

2.4.1 Quantidade anual estimada de acionamentos por área, tipo de serviço e faixa de peso: 

Faixa de peso k 

Área 	Área 	I Lote i, 
i 

Tipo de serviço Até 50 51 a 100 101 a 
400 

Acima 
de 400 

Total da 
Área 

Sul 1 

I 
10 Reillélliejaiiietilo 127 16 3 313 459 

Remoção 3 3 6 168 180 
1 	Seihtnta! Lote 1/0 19 4$11 Ang 
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2.4.2 Quantidade anual estimada de acionamentos em relação ao raio de deslocamento: 

Lote 

Área 
naerriran ----- 'Y" Área Lote Km referência 

Arinnumanfne 
"---:------ previstos 

438 

Km 
1 	nocfru-,rnent" 

Total projetado 

Sul 10 

100 43.800 87.600 
200 71 14.200 28.400 
500 115 57.500 115.000 

1.000 15 15.000 30.000 
Subtotal 639 130.500 261.000 

2.5 O pagamento dos serviços ocorrerá pela efetiva execução da demanda e pelo exato 
cumprimento das obrigações assumidas, em especial quanto aos prazos (item 3), condições de 
aceite (item 6) e, com a estrita observância ao ANS contratado (item 9). 

2.6 CAPACITAÇÃO EXIGIDA 

2.6.1 Os serviços deverão ser executados observando rigorosamente as especificações da 
ARTS e as rnalhnrac  práticas do mercado, não podendo ser realivadnc  improvises ou 
adaptações. 

2.6.2 A CONTRATADA deverá ser capaz de prestar serviços em hoiários diferenciados 
(noturnos, inclusive em finais de semana e feriados), dentro das condições contratadas. 

2.6.3 Os transportes poderão ocorrer pelos modais rodoviário, aéreo e aquaviário, cabendo a 
CONTRATADA utilizar a modalidade mais adequada a viabilização do serviço solicitado. 

2.6.4 A CONTRATADA deve possuir a devida estrutura para execução dos serviços: 

2.6.4.1 Equipe com profissionais capacitados a executar embalagem, transporte, 
desembalagem e, no caso de TAA, para as atividades de desafixação e fixação: 

2.6.4.2 Caminhão com carroceria fechada (do tipo baú); 

2.6.4.2.1 Para transporte de equipamento do autoatendimento (TAA), Porta detectora de 
metais (PCDNI, Eciusa e etc.), O caminhão deve possuir plataforma ilidráulica e Suopcieuã.v ar, 

2.6.4.2.2 Para transporte dos demais equipamentos: microcomputador (exemplo: TMF), 
impressora, servidores eiou nas operações de descarte, poderá ser utilizado veícuio de carga 
convencional com baú; 

2.6.4.3 Material/ferramental adequado para desafixação, embalagem, movimentação, 
acondicionamento, desembalagem e fixação, tais como, mas não limitado á: 

a) Caixas, filme stretch, plástico bolha, cobertores, espuma e fitas adequadas para lacre; 
L )  Paleteira (carrinho hidráulico), talhas, refletes de cargas e cintas de segurança que 
garantam a integridade dos equipamentos e evitem possíveis tombamentos que danifiquem 
o equipamento; 

Equipamentos de transporte de carga em degrau de escada com ângulo maior que 90°, 

Conjuntos de chumbadores para atividades de fixação de TAA; 

2.E5 Na prestação de serviços deverão estar garantidas R integridade dos equipamentos, hem 
como a inexistência de danos ao patrimônio e aos ambientes envolvidos. 

2.6.6 A CONTRA'TADA clevel pussuil oeguru tufe: b'a ,..C1190 tienspurtada para cobertura c'ios 
equipamentos (avarias, perdas, danos, extravios), conforme Anexo I-A — Valores dos 
equipamentos transportados, com valor e vigência compatível com os acionamentos. 

2.6.6.1 A CONTRATADA deverá manusear e transportar adequadamente os materiais sob sua 
responsabilidade que, em grande parte, são itens eletrônicos e eietromeamicos sensíveis e de 
difícil reposição. Deverá responsabilizar-se integralmente pelo valor declarado na nota fiscal ou 
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minuta do material transportado, independente das causas, origens e danos decorrentes. e 
consequenciais de sinistros. 

2.6.6.2 As indenizações deverão ser liquidadas em um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data de entrega dos documentos relacionados ao sinistro. 

2.6.6.3 A relação de documentos para acionamento do seguro será enviada pela 
CONTRATADA para a CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do prazo finai 
para entrega conforme item 3. 

2.6.6.4 Caso não seja enviada a relação de documentos para acionamento do seguro, 
conforme item anterior, o prazo para indenização será de 30 dias a contar do prazo final para 
entrega conforme item 3. 

2.6.7 ne  serviços  earan domandadne  pala BRTS rine dias  idade,  dentro do hne4rin adminiatratian 

(8h ás 18h) e, em situações excepcionais em horários diferenciados, inclusive finais de semana 
e feriados, dentro das condições contratadas, com tempestividade e flexibilidade. 

2.6.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar canal único para acompanhamento do serviço em 
execução, 	para 2Q rio!Wndns am hnrArin difar0nrindn (0x.: tv-,r6rin noturno). 

2ã' una...nIÇÃO 'DOS TIPOS 'LVE ATRADADES CONTRATADAS 

2.7.1 No ato do envio das demandas de movimentação, são informados os modelos de 
equipamentos e a atividade a ser executada: remanejamento, remanejamento com totem e 
remoção. 

2.7.2 Em todos os casos, os documentos comprobatórios da execução dos serviços devem ser 
encaminhados no dia útil seguinte a conclusão dos serviços, onde: 

2.7.2.1 Remanejamento: consiste na retirada de um equipamento de um local, transporte e 
instalação definitiva em outro local e, é composto pelas seguintes atividades (tendo como 
exemplo: TM- Terminal de Autoatendimento): 

Deaafincrycni, 

V Embalagem; 
1 Transporte; 

Desembalagem; 

v 	Uloi‘ndiU UUI II Ul II IU PU 'VAU 	rEQceuimeiitu pala IIAddU UU I PUA. 

2.7.2.2 Remoção consiste na retirada de um equipamento de um local, transporte para 
armazenagem em outro local e, é composta pelas seguintes atividades (tendo como exemplo: 
TAA- Terminal de Autoatendimento): 

1 Desafetação ou Fixação de acordo com definições na solicitação de serviço; 
1 Embalagem; 
1 Transporte. 

2.8 FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

£2.8.1 PARCELA. DE CUSTO DE SERVIÇO 

2.8.1.1 O preço do serviço será atribuído para cada região, a partir do modelo e peso do 
equipamento transportado, denominado LiNiDADE DE SERViçO. 

2.8.12 Consolidação de cargas - a partir da segunda unidade em conjunto (mesma origem e 
destino) e/ou em roteiro, será aplicado o desconto de, no mínimo, 20% sobre o valor de uma 
unidade de serviço, considerando que os custos de alocação dos recursos já foram precificados. 
Estima-se que aproximadamente em 20% de ocorrências haverá consolidação de cargas. 

2.8.1.3 Existindo restrições técnicas a realização do serviço deverá ser acionada a equipe da 
BBTS para análise e validação em até 1h do início programado do serviço. 

9.8.1 .R.1 A equipe (In RRTS retornará rnm a vMirlaçan em 2t,s,  /h após n "innnniantn. 
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2.8.1.4 Deve ser informado o custo da unidade de serviço para cada uma das áreas, tipo e 
faixa de peso do equipamento e o percentual de desconto por consolidação de carga, 
considerando o tipo de atividade a ser executada. 

2.8.1.5 Faixa de peso e seus principais modelos de equipamentos: 

FAIXA DE PESO TIPO DE EQUIPAMENTO 

Acima de 400 kg TAA (terminal de autnatendimertm) 

Entre 101 e 400 kg TAA Leve, PGDM' (Porta detectara de metais) 

Entre 51 e 100 kg 
Totem, TOP (Terminal do operador), TDS (Terminais dispensadores de senhas), 
TCC 	(Terminal 	chamada 	de cliente), 	Nobreak 	(Sistema 	de 	alimentação 
ininterrupta com baterias) e impressoras 

Até 50 kg TMF (Terminais de múltiplas funções), servidores e carenagens 
PGDivi pode exigir emp-esa especializada para desmontagerillmontagern e embalagem da porta. 

2.8.2 ADICIONAL DE DESLOCAMENTO 

2.8.2.1 	Além do valor da unidade de serviço, será devido o adicional de deslocamento 
calculado conforme disposto a seguir; no custo unitário do km indicado no tarifário anexo a este 
contrato estão incluídas todas as despesas de deslocamento, combustível, taxas, pedágios, 
pernoites, etc.  

2.8.2.2 O pagamento do deslocamento (km rodado) será efetuado considerando: 

2.8.2.2.1 Ponto de partida (primeira origem): centro da capital da UF da origem do 
atendimento Anexo I-D. 

2.8.2.2.2 Origem: o endereço do ponto de coleta do equipamento informado pela BBTS 
quando do acionamento. 

2.8.2.2.3 Destino: o endereço do ponto de entrega do equipamento informado pela BBTS 
quando do acionamento_ 

2.8.2.2.4 Modal utilizado: eventual deslocamento nos modais fluvial ou aéreo, quando 
comprovada a imposclUiidade do modal terrestre, quando cornprovado e autorizado peia BBTS 
será reembolsado mediante apresentação do recibo correspondente. 

Distâncias: u calculo da distância percorrida para efeito de pagamento do 
deslocamento (km rodado) será referenciado pela menor distância calculada pelo Google Maps, 
de"origern" p•ar a "dest ii ino". 

2.8.2.2.5.1 Quando houver deslocamento no modal fluvial ou aéreo, as distâncias percorridas 
nestes modais serão abatidas do cálculo da distância total para cobrir as despesas de 
deslocamento. 

2.8.2.2.5.2 Caso seja definido um roteiro de atendimento a diversas localidades, o valor do 
deslocamento será a soma das distancias do ponto de partida até origem, deste ao próximo 
destino e assim sucessivamente e do último destino ao ponto de partida. (Exemplo: distância 
ponto de partida até origem1, deste até destino 1 + distância destino 1 até destino 2 + destino 2 
até ponto de partida). 

2.8.2.2.6 Valor devido: será o resultado da soma das distâncias entre a ponto de partida até 
o destino e do destino final para o ponto de partida, multiplicados pelo valor do km. 

2.8.3 ADICIONAL DE COMPLEXIDADE 

2.8.3.1 No(s) local(is) que apresentar(em) difícil 0,-000;bilidade e que exigirern contratação de 
recursos adicionais, contratação de terceiros, será admitido cobrança de adicional de 
rnmp!pxirínrip, mponntp,  nnáliga právin riac rnnriKriac pnr2 Pypru 	rinc corviç og, Sorgin 

necessário detalhar os serviços adicionais para validação da BBTS: 
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2.8.3.1.1 Uso recursos adicionais: estruturação para movimentação dos equipamentos com 
proteção adicional e extraordinária para movimentação de equipamentos, como tapumes de 
martojrn nu hnrrno-in roam prnearr pjen, prntoçan p.rn nhintncfrovokinrciiiitotiira 
durante o trajeto de carga e descarga, escadas em caracol. 

2.8.3.1.2 Uso adicional de recursos extras ou de terceiros: decorrente da necessidade de 
utilização de recursos extras ou contratação de terceiros, como aluguel de um guindaste para 
içamento de terminais para MOViMentação externa ao prédi:), fretamentos de embarca-s.:3e 3 C 
aeronaves. 

2.8.3.1.3 Montagem e desmontagem de Portas Detectoras de Metais: decorrente da 
especificidade e complexidade de desmontagem e remontagem mecânica de Portas Deteatoras 
de Metais, quando necessário, eceve ser prevista a contratação de empresa especializada para 
desmontagem e montagem, em conjunto com as atividades de embalagem e transporte destes 
equipamentos. t rnmpoeln das seguintes ativHdnc, tendo rnmn auvaryipin• pnnns _ Prrta 

Giratória Detectora de Metais: 

V."  Desinuntagetn, 
I Embalagem; 

Transporte; 
VI Remontagem. 

2.8.3.2 Os custos adicionais referentes ao adicionai de complexidade devem ser reiacicrados, 
pré-aprovados, justificados e comprovados. Para os serviços de terceiros deve ser anexado o 
recibo da empresa utilizada paia ealicayau duo oui viteuo paia fins de validação dos custos 

2.8.3.2.1 Os orçamentos devem ser encaminhados para a equipe demandante da BBTS para 
avaliação e aprovação. 

2.8.4 ADiCiONAL PARA SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO ADMINiSTRATiVO 

2.8.4.1 Quando os 0er4OS fon.= rirograrnados para real; 	s." fora do horário adrránistmtive, 
(8h às 18h), desde que previamente autorizado e validado pela BBTS, poderá ser cobreto um 
valor adicional sobre n valor rin custo rins serei/71s, sendo n  máximo de 20%. 

2.8.4.1.1 	O valor dos serviços realizados fora do período administrativo, será o resultado do 
valor da unidade de serviço, desconsiderando os demais adicionais neste cálculo, menti:1c o 
desconto por consolidação de carga, pelo percentual do adicional de horário não administrativo. 

2.8.4.1.2 Quando da solicitação dos serviços, dentro do horário administrativo, a CONTRATADA 
deverá informar o canal de contato para tratamento de situações anormais durante a execução 
dos serviços Fora do horário administrativo. 

2.8.5 DESCONTO SOBRE VISITA IMPRODUTIVA 

2.8.5.'1 Paia OS casos de .visitas improdutivas, urde a CONTRATADA comparece ao local do 
evento e não consegue realizar a atividade por motivos alheios a sua vontade, serão pagos o 
valor integral do deslocamento (km rodado) e o valor da unidade de. serviço COM aplicação •do 
desconto mínimo de 40%. 

2.8.5.1.1 Os cancelamentos deverão ser acatados, sem Ônus para a CONTRATANTE, cesde 
que comunicados com o mínimo de 24h de antecedência do horário programado para o tio 
uas OUVRJOLJ=0. 

13. Condições de Entrega / Prazos: 

3.1 	Os serviços deverão ser prestados dentro dos prazos e condições contratadas, de acordo 
com o tipo do serviço, sendo acompanhado para determinação de Acordo de Nível de Serv ço 
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Área: SUL 
Remanejamento Remoção 

No mesmo prédio 1 dia útil 1 dia útil 
Até 100 km 2 dias úteis 1 dia útil 
Entre 101 e 200 Km 
Entre 201 e 500 Km 

3 dias úteis 
3 dias úteis 

2 dias úteis 
3 dias úteis 

Entre 501 e 1000 Km 5 dias úteis 4 dias úteis 
Acima de 1000 ler; ..0 Luci. 8 dias úteis 

Informações de Faturamento: 

BB Tecnologia e Serviços (BBTS) — Centro de Monitoramento de São Paulo. 
CNP.; de faturamento: 42.:31 S'.94910073-59. 
Endereço de faturamento: Rua Formosa n° 367 - 2° andar - Centro - Condomínio CBI Esplanada 
-São Paulo _RR npF,  01 049-000. 
Inscrição Estadual: 109.895.039.119. 
Inscrição Municipal: 8.363.027-9. 

Condições de Instalação, Implementação e/ou Customização: 

5.1 CAPACITAÇÃO EXIGIDA 

5.1.1 Conforme item 2.6. 

5.2 DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS 

5.2.1 Os acionamentos ocorrerão de acordo com a necessidade de movimentação de 
equipamentos, não existindo compromisso de faturamento mensal para as empresas 
contratadas em lotes idênticos por áreas/regiões. 

5.2.9  A efetiva distribuição das ruarrInndnQ para 2q duas PmprognQ contratadas garn btPc 
idênticos por áreas, será feita considerando as seguintes premissas: 

inexistência elou menor número de pendências de execução de serviços. A 
CONTRATADA que apresentar uma maior quantidade de pendências de execução ou retorno 
de solicitações, poderá ter a suspensão do envio, até a regularização das pendências. 

Atingimento do nível de ANS e cumprimento das cláusulas contratuais: Respeitado o 
amplo direito de defesa e do contraditório, pude' á ser suspenso o envio de demandas para 
a CONTRATADA inadimplente, conforme item 8— Glosas, Multas e Sanções e Anexo I-H — 
Ationamento 

Existindo mais de uma CONTRATADA que atenda as condições "a" e "b", a demanda será 
encaminhada para quem recebeu a demanda mais antiga, na respectiva área/região. 

Quando se tratar de demanda vinculada, derivada ou complementar a outro serviço, a 
distribuição será dirigida, preferencialmente, para a CONTRATADA que esteja atuando ou 
executando esse serviço. 

5.2.3 CONTRATADA deverá disponibilizar canal único para acompanhamento do serviço em 
execução durante o horário administrativo. 

5.2.4 Os serviços serão demandados pela BBTS dentro do horário administrativo (8 às 18h). 

5.2.4.1 Os detaihamentos sobre a atividade serão informados no Anexo 1-E — Solicitação de 
Serviços: disponibilidade do bem, condições de acesso para carga e descarga (horários restritos 
para execução, dificuldade de ataebbu, deyitlUb, UUliedOreS eStreit0S, distância entre caminhão e 

ponto, tipo do piso, risco ao ambiente e de acidentes de trabalho), infraestrutura para 
desafixação e fixação d^ hem no dastino. 
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5.2.4.2 Para execução dos serviços, a CONTRATADA deve: 

Dispor aos seus funcionários uniformes adequado e completo, crachá de identificação, 
onde conste, além da razão social da empresa, o nome do funcionário e seu número de 
registro. 

Sinalizar à BBTS, no início da operação, qualquer anormalidade externa no 
equipamento objeto do serviço. 

No transporte de equipamentos novos (na embalagem dr,  fabricante), não remover 
lacres, nem desembalar. 

Somente realizar o serviço de transporte com a Minuta de Despacho do Banco ou Cie 
— Conhecimento de transporte eletrônico, para a movimentação de materiais. 

Somente realizar o transporte de equipamentos que possuam o FQ1318-007 — 
Checklist TAA (Anexo I-F) ou o FQ1318-008 — Checklist para não TAA (Mexo I-G), 
preenchido por técnico da BBTS. 

Quando se tratar de transporte de TAA, receber o jogo de chaves e o checklist, que 
devem estar num saco plástico transparente e afixados por fita adesiva no equipamerto. 

Executar o processo de DesafiyaçAn e Fixação conforme Anexo I-C — Procedimerrn 
para fixação de TAA. 

5.2.4.3 As demandas serão feitas considerando as faixas de peso, com indL,0sas dos modelos 
de equipamentos a serem movimentados e os tipos de serviços a serem executados 
rernanajnmanto rui remoção A todo riptalhamPntp nprAccArin  para sua execução. 

5.2.5 Para cada solicitação de serviços encaminhada, caberá a CONTRATADA avaliar 
previamente as condições para realização dos serviços e retornar diretamente no mesmo e-mail 
que recebeu, em até 24h, o Anexo I-E — Solicitação de serviços, informando todos os custos 
finais associados ao tarifário de prestação dos serviços, em especial os possíveis custos oe 
Adicionai de compiexidade, para vaiidação e controle. 

5.2.6 O correto preenchimento e envio do Anexo I-E — Solicitação de serviços é 'ator 
prioritário para realização e correto faturamento dos serviços. 

5.3 TARIFÁRIO OFERTADO 

5.3.1 No Anexo I-B — Tarifário de remanejamento ofertado estão preenchidos os valores de 
nada item passível de faturarnento, onde: 

5.3.1.1 Unidade de serviço: o valor correspondente ao valor do serviço demandado, per área 
e faixa de peso do equipamento, incluído todos os custos envolvidos, exceto os adicionais 
explicitamente previstos neste projeto. 

5.3.1.1.1 Unidade extra transportada: Para os casos de roteiro de atividades será concedido 
desconto de no mínimo 20% sobre o valor da unidade de serviço, a partir da segunda unidade a 
ser transportada. 

5.3.1.2 Adicional de deslocamento: valor correspondente ao custo do km rodado. 

5.3.1.3 Adicional para serviços fora do horário administrativo: valor percentual que será 
aplicado nn valor da unidade de serviço (item 5.3.1.1) para atividade realizada fora do horário 
administrativo. 

5.3.1.4 Detsweetu Frui viaita improdutiva: valor percentual que será a-plicado ao 'valor da 
unidade de serviço (item 5.3.1.1) para casos onde a CONTRATADA comparece ao local do 
servir,' e não consegue realizar a atividade por motivos alheios a sua vontade. Os vabres 
adicionais (itens 5.3.1.2 e 5.3.1.3) não sofrerão aplicação desse percentual, sendo pagos 
integralmente. 

Ia rrineliniac de Aceite: 
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6.1 Os serviços terão o acompanhamento presencial de um técnico da CONTRATANTE, que 
fará a inspeção visual e teste funcional no equipamento remanejado atestando o aceite do 
serviço. 

	

6.2 	Para os materiais rejeitados, ou que apresentarem danos durante a realização da atividade, 
as despesas inerentes ao processo de reparo, recuperação ou reposição, correrão por conta e 
risco da CONTRATADA. 

	

6.3 	O técnico fara a validação da prestação de serviços e se for o caso a comprovação de uso 
de recursos adicionais. 

Condições de Pagamento: 

7.1 Deverá ser encaminhada uma planilha mensal referente aos serviços prestados em 
arquivo eletrônico para validação, a BB Tecnologia e Serviços S.A. no prazo de até 5 dias úteis 
fará a conferência e autorizará a emissão da nota fiscal de fatura. 

7.2 Observadas as condições relativas à medição dos serviços, conforme disposto nos itens 3 
e 9, a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização, a partir do quinto dia útil até o dia 20 do 
mês subsequente ao da prestação do serviço, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 1 (uma) 
via, para fins de liquidação e pagamento. 

7.3 O ateste da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do 
contrato designado pela BB Tecnologia e Serviços S.A. para esse fim. 

7.4 No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à BB Tecnologia e 
Serviços S,.A. em data posterior à indicada no item. 7.2, será imputado à CONTRA-Tm" o 
pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

7.5 O pagamento será efetuado à CONTRATADA em até 15 (quinze) dias, contados da data 
da emissão da nota Fiscal/fatura. 

7.6 	O pagamento será proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no Acordo de 
Nível de Serviço ANS — Item 9, que define objetivamente os níveis esperados de qualidade e 
prazos da prestação dos serviços e os respectivos ajustes do pagamento; sem prejuízo das 
sanções cabíveis, previstas no contrato. 

7.7 A BB Tecnologia e Serviços S.A., reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento 
após a atestação de que o serviço foi executado, em conformidade com as especificações do 
contrato. 

7.8 A BB Tecnologia e Serviços S.A.. observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os 
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas, nos termos deste 
contrato. 

Glosas, Multas e Sanções 

8.1 O descumprimento parcial ou total pela CONTRATADA de qualquer das obrigações 
previstas neste documento, bem como a inércia, inépcia, intransigência ou omissão na resolução 
de falhas e problemas apontados poderá acarretar a suspensão e o redirecionamento em 
contingência dos serviços contratados até o cumprimento das obrigações em inadimplemento. 
Respeitado o contraditório e ampia defesa. 

8.1.1 A ocorrência de três (3) ou mais advertências e/ou multas não justificáveis, em qualquer 
tempo, poderá ensejar a suspensão dos serviços e / ou distrato do contrato, independente de 
glosas e sanções aplicáveis. 

8.2 O descumprinnento não justificável, a critério da BBTS, do ANS pactuado durante 3 (três) 
meses consecutivos e/ou até 3 (três) vezes acumulado, o que ocorrer primeiro, poderá ensejar 
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a imediata suspensão dos serviços e o cancelamento da contratação para a presta;ão dos 
serviços, independente da incidência de glosas e sanções aplicáveis. 

8.3 Na ocorrência do descumprimento, além das respectivas sansões e glosas na latura, a 
BBTS poderá advertir a CONTRATADA por até 03 (três) vezes, por intermédio de e-mail, fax, 
carta ou qualquer outro meio de comunicação escrita, além da suspensão dos serviços, aplicação 
de glosas, multas e sanções cabíveis. 

8.4 n desempenho de ANs inferinr a Rft% (sendo  QR% n fridira arnrriarin),  alam riae 
respectivas glosas na fatura, multas e sanções contratuais, poderá ocorrer imediatamente a 
suspensão dos serviços. 

8.5 As aplicações de multas referentes ao descumprimento de obrigações contratuais, ocorrem 
cumulativamente a possíveis glosas decorrentes de perda de ANS, 

8.6 O não comparecimento ou atraso não justificado no comparecimento ao agendamento do 
serviço na data 0 hora acordada, sujeitará 	CONTRATADA ao pagai-nen?,  da  mu  !ta 

correspondente a 1,0% (um por cento) do valor do serviço, por hora de atraso, até o lirnbe de 
20% do valor do serviço. 

8.7 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo justificado, 20% 
rin valnr intal da prAcinOn dos serviços que dar nal uca  

8.8 A execução de serviços de forma incorreta, em desconformidade com as normas técnicas 
peilinentes, com padrão de qualidade inferior ou em prazos superiores à média de men:a-do, 
embasados em clara deficiência técnica do(s) profissional(is) envolvido(s) ou por falta de 
equipamento ou ferramenta adequados, por ocorrência, cumulativamente de 5% do valor do 
serviço. 

8.9 Executar serviço sem a utiiização de equipamentos de proteção individual — EPi, quando 
necessários; por empregado, por ocorrência, cumulativamente, 1% do faturamento mensal. 

8.10 Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de força maior ou 
razões de interesse público, desde que devidamente comprovados e enquadrados legalmente 
nestas situações. 

8.11 As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa e do 
contraditório. 

8.12 A CONTRATADA será responsável pela agravação das perdas ou danos a que der causa, 
dentro dos limiteis legais cabíveis, quando o valor das glosas e multas aplicáveis forem irrisórios 
em relação aos impactos nos atrasos causados pelo descumprimento parcial ou to-.al  das 
obrigações CONTRATADAS. 

8.11  A cobrança das mult." e sanções poderá cai" feita através da dcernntna em pagamentos 
pendentes. Não existindo saldo de faturas pendentes, se necessário, por meio de processo 
administrativo e/ou judicial;  assegurados o direito do contraditório e ampla defesa no prazo limite 
de 5 (cinco) dias úteis, após notificação. 

Nota: O ANEXO I-H — ACIONAMENTO DE CONTINGÉNCIA descreve os principais casos que 
poderão ensejar a suspensão de envio de serviços e o fluxo de acionamento da contingência, 
sem prejuízo da apiicação de giosas, repasse de custos adicionais, muitas e sanções cabíveis. 

19. Acordo de Nível de Serviço; 

9.1 	A msuliç,.;.-lo do ANg será tratada via Sistema r4e rontrole BBTe, de acordo com os ora-os 
de solução do evento apresentado no item 3. 

9.2 A CONTRATADA se compromete a realizar os serviços especiaiizados em desafixação, 
embalagem, transporte, desembalagem e fixação de equipamentos de tecnologia, em estrita 
obseríância de todas as ecAdições estabelecidas, garantirido o índice percentual ANS mensal 
mínimo de 98% (noventa e oito por cento) de serviços no prazo pactuado, sob pena de glosa 
prnpnrrionni ao  rinevin doce°  indica n índice  ANg  é  ralcu!adn pala  axpraccan•  
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Índice % ANS = (TSD — TSRA) / TSD 

Onde: TSRA = Total mensal de Serviços Realizados com Atrasos 
TSD = Total mensal de Serviços Demandados. 

Nota: Serão considerados serviços em atrasos aqueles não reaiizados nos prazos padrão 
estabelecidos no item 3 (excluídos os serviços que no decorrer do período, foram objetos de 
impedimento acatados peia BBTS). 

Aplfraçan da (Zinca 

9.3 O descumprinnento dos níveis de serviços apurados mensalmente sujeitará a 
CONTRATADA a glosa no percentual equivalente ao desvio em relação ao índice ANS exigido, 
conforme item 9.2, limitado a 20% (vinte por cento) do valor total da fatura dos serviços do mês 
do descumprimento. O cálculo da glosa a ser aplicada para índices do ANS apurados menor que 
98% (noventa e oito por cento), é dado pela expressão abaixo (arredondada para uma casa 
decimal): 

% Glosa = 98,0% - (ANS * VF), onde: 

ANS: Índice de Acordo de Nível de Serviço com valor inferior a 98%. 

VF: Valor total da fatura de serviços do período analisado. 

Exemplo: 

ANS de 98% a 100%, sem multa contratual. 

ANS de 97%, multa de 1% sobre o total da fatura. 

ANS de 80 % ou abaixo será limitado a 20%. 

Subcontratação 

10.1 É permitida a subcontratação para as entregas quando é necessário transporte via 
aeronaves, ei [teu eayiica fluviais e pata realização dos serviços adicionais previstos no item 
2.8.3., sendo vedada a subcontratação dos demais serviços objeto deste processo de 
contratação. 

10.2 A execução dos serviços é de responsabilidade única da CONTRATADA, a qual deve 
providenciar o conhecimento de transporte desde o recebimento da carga até a sua entrega no 
destino, bem como responder pela execução desses contratos, pelos prejuízos resultantes de 
perda, por danos ou avaria das cargas sob sua custódia, assim corno por aqueles decorrentes 
de atraso em sua entrega. 

10.3 É vedada a subcontrataçâo de empresa ou consórcio que tenha participado do 
procedimento licitatório do qual se originou a contratação. 

Aspectos de Segurança: 

11.1 Os prepostos da CONTRATADA deverão utilizar uniformes e crachás individual em perfeitas 
condições de uso. 

11.1.1 O crachá de identificação deve estar acima da cintura, em local visível. 

11.1.20 logo da CONTRATADA deverá estar estampada na camisa e no crachá. 
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11.2 A não utilização do crachá de identificação e uniforme será considerada descumprime-to 
nnntratain! sujeito às pAnalirlaritac  previstas no contrato, rinrnrmnte rir; riscos  A Rpgiernnçp 
e patrimonial. 

112. Vigência: 

12.1 O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por até 60 
(Qacenntn)  rrip•pg, mediante assinatura de aditivo.  

ANEXOS: 

Anexo I-A — Valores dos Equipamentos Transportados 
Anexo 1-E3 — Tarifado de Remanejamento Ofertado 
Anexo I-C — Procedimento para fixação de TAA 
Anexo 1-D — Planilha das Capitais e endereços de referência 
Mexo I-E — Solicitação de Serviços 
Anexo 1-F — FQ1318-007 — Chocklist TA A 
Anexo I-G — FQ1318-008 - Checklist para Não TAA 
Anexo 	— Aninn2rnPntn rin contingência 
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Anexo 1-A - VALORES DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS 

TAA: Tabela de preços do valor dos equipamentos para efeito de movimentação e seguro. 

Tipo do Equipamento Valor do  
equipamento 

TTE Tesoureiros eleti enriças R$ 40.000,00 
TAA Saque (frontal ou traseiro) R$ 26.500,00 
TAA Cheque R$ 26.500,00 
TAA Saque /Depósito R$ 28.500,00 
TAA Cheque /Depósito/ R$ 26.500,00 
TAA Cheque /Saque/Depósito R$ 35.000,00 
TAA Autobanco (Drive Thru) R$ 50.000,00 
TAA Reciclador R$ 70.000,00 

Equipamentos de Agências: Tabela de preços do valor dos equipamentos para efeito de 
movimentação e seguro. 

Tipo do Equipamento Valor do 
equipamento 

Impressora laser com scanner R$ 6.000,00 
impressora laser sem scanner R$ 4.000,00 
Impressora de cheque R$ 6.000,00 
TNIFAC R$ 2.500,00 
TMDG R$ 3.000,00 
Servidor de Agência R$ 5.000,00 
TCC R$ 4.500,00 
TDC R$ 8.000,00 
Notebook R$ 3.500,00 
Scanner R) 1.500,00 
Periférico de caixa - Leitor de código de 
barras R$ 600,00 

Periférico de caixa - Teclado pin R$ 400,00 
Periférico de caixa - impressora de caixa R$ 1.000,00 
Videowall R$ 35.000,00 

CFTV / PGDM / NOBREAK - Tabela de preços do valor dos equipamentos para efeito de 
movimentação e seguro. 

do Equipamento 
V,!nr 4,,

Tipo 
equipamento 

CFTV - nVR R$ 6.000,00 
CFTV - Servswitch R$ 400,00 
CFTV - namora Philiat e Dome Aratógice R$ 600,00 
CFTV - Câmera Speed Dome Interna e 
Externa R$ 3.950,00 

CFTV - Câmera Dome Rede R$ 1.250,00 
CFTV - nnntrninrinrn para Câmera wt 1.500,00 
Nobreak tipo "A" - até 2 KVA R$ 3.000,00 



PGDM / PSDM / ECLUSA (Porta detectora de 
metais)  R$ 17.000,00 

PDM / Intertravannento (Porta detectora de 
migais)  R$ 17.000,00 
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Anexo I-B - TARIFÁRIO DE REMANEJAMENTO OFERTADO 

o 
5 o 

Descrição do serviço contratado 
Valor Unitário 

A partir da segunda 
unidade desconto 

mínimo de 20% 

Demanda 
prevista 

Custo projetado 

Serviço Faixa de peso 12 meses 24 meses 

E-  	
10

 -
  S

ul
 

Remanejamento 

Acima 400 kg R$ 930,00 20% 313 RI 279.446,40 R$ 558.892,80 
Entre 101 e 400 kg R$ 180,00 20% 3 RI 518,40 RI 1.036,80 
Entre 51 e 100 kg R$ 153,61 20% 16 RI 2.359,45 RS 4.718,90 
Até 50 kg R$ 120,00 20% 127 RI 14.630,40 RI 29.260,80 

Ftemoçáo 

Acima 400 kg R$ 790,00 20% 168 RI 127.411,20 RS 254.822,40 
Entre 101 e 400 kg R$ 180.00 20% 6 RS 1.036,80 RS 2.073:60 
Entre 51 e 100 kg R$ 153,65 20% 3 R$ 442,51 R$ 885,02 
Até 50 kg R$ 120,00 20% 3 RI 345,60 RI 691,20 

Valer ao referencia para Serviços. de Remanejarnento PC 42&194Z76   Re. 952.381,52 
Adicionais 12 meses 24 meses 

Deslocamento valor por KM 	I 	In 1,1417otal KM Ida + Volta 1 261.000 R$ 297.540,00 R$ 595.080,00 
VISta improdutiva 	 ,,,,,,,, 	i 	5% R$ 21.711,92 rit9 4.3..C2,35 

Horário Não Administrativo 	 I 	20% 	I 	5% R$ 4.261,91 R$ 8.523,82 
Estimativa de gastos com Adicional de complexidade R$ 286.771,22 R$ 573.542,43 

vaiar para Adicionais R$ 610.285,05 K* 1.220.571409 
Valor do lote R$ 1.036.475,81 RI 2.072.951,62 

Valor para Contingênciamento 	 20% R$ 207.295,16 RI 414590,32 

Valor total da Proposta R$ 1.243.770,97 R$ 2.487.541,94 
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Anexo I-C - PROCEDIMENTO PARA FIXAÇÃO DE TAA / RECICLADOR 

1. Havendo autorização da agência para efetuar a fixação do terminal a contratada 
deverá seguir as orientações abaixo: 

Ferramentas necessárias para fixação: 
01 Máquina de furar com impacto pneumático 
01 Broca de aço videa curta de 8 mm X 100 mm 

-01 Broca de aço viciea longa de 20 mm X 150mm 
01 Martelo de unha  
01 Marreta 
01 Chave catraca GD 
01 coquate da  ")C,' mrn 

-01 Soquete de 30 mm 
01 Pé de cahra an (ReIgn sn 250) 
01 Chave de boca 17 mm 
01 Chave de boca 30 mm 
01 Aspirador de pó 
01 Chave de boca de 20 mm 
01 Chave Philips 1/4" X 6" 
01 Extensão de tomadas de 10m 

2. Teste do piso. 

2.1. Para efetuar o teste do piso proceda conforme abaixo: 

2.2. Fazer um luro com 150 mm (fora da posição de chumbamento embaixo co 
equipamento na posição central, utilizando a broca curta de 8mm); 

2.3. Verificar visualmente na broca e/ou com o auxilio de outra ferramenta (pino 
pontiagudo bater para ver se enterra) a existência de terra ou areia; 

2.4. Verificar a existência de terra no solo e medir a profundidade do piso (PP) não 
considerando a parte de terra: conforme figura abaixo. 

1.1. 

I

Profundidade 
anotada no FtAT Profundidade do Furo 

I Terra 

2.5. Encerrar o procedimento de teste de verificatrau lacibU I laU Cl ieuntre terra, e iniciar o 
procedimento de fixação do TAA / RECICLADOR no solo. Após o término do procedimento 
da toeto em  pie% anotar e, prfundid-de encnntrada de ny,teria! dum (Piso, rnntrapisc, 
Argamassa e Concreto) no RAT; este valor deve ser maior ou igual a 130mm. 

2.6. Com auxilio de um gabarito de madeira fornecido peio fabricante ou utilizando o 
próprio fundo do cofre do TAA/ RECICLADOR (ainda com as rodas arriadas), e de comum 
acordo com orientação do funcionário do BOI IÇA/ 1 coput toava: pelo acorrIpanhamento da 
fixação na dependência; determinar a posição onde será fixado o mesmo, atentando-se aos 
acpar;ne !!‘frac para rnnni itonçaninpcsrnçan. 



ÁREA DE 
MANUTENÇÃO 

EU  I 

1200 350 

Ais DE MANUTENÇÃO ) 

ÁREA DE 
ituiureeiçin 

LOCAIS DE FIXAÇA0 
DOS CH ~ADORES 
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VISTA SUPERIOR 	 VISTA LATERAL 

2.7. Utilizando a broca curta, marcar os quatro furos de fixação dos TAA / RECICLADOR. 

VISTA INFER iOR 

2.8. Retirar o gabarito ou afastar o TAA 	RECICLADOR e realizar os furos 
perpendiculares ao piso (ângulo de 900) utilizando a broca de aço videa longa de 20 mm 
até a profundidade de 150 mrn. 

2.9. Inserir no solo os 4 (quatro) conjuntos de chumbadores (20 mm X 150mm ou 3/4" X 
6 'Á") compostos de (parafuso, camisas (proiongadores), jaqueta e porca cónica) 
montados, utilizando a marreta. 

2.10. Apertar os parafusos de modo a provocar o travamento da castanha na bucha. Após 
isso, remova os parafusos sem que este travamento seja desfeito. 

2.11. Posicionar o terminal no local exato onde será fixado, 
01 4 II 	A 	 I 
4. I L. "Dl ir total-Tente a porta do cofre; 

2.13. Destravar e puxa a bandeja do PC até o final do seu curso; 
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9.11.  riactrvar e  pa ixor  n rnAdi 	pngorinr 	rfiepancarinr ria rhatquirac at6 final rin eni 1 

curso; 

2.15. Utilizando unia chave de boca 24 mui recoiha os rodízios por iguai, ale baixar 
totalmente o terminal ao solo; 

2.16. Abaixar os niveladores até o seu contato com o solo; 

2.17. Verificar o nivelamento do terminal com auxílio de ferramenta de medição de nível; 

2.18. Ajustar os niveladores se necessário, de forma que o TAA / RECICLADOR fique 

2.19. Inserir os parafusos através dos furos existentes no fundo do cofre; 

220. Apertar os parafusos de forma que a garra seja pressionada contra o concreto. Evitar 
flambagem do fundo do cofre com o demasiado aperto dos parafusos. 

2.21. Com  a execução correta dos passos acima o terminal estará chumbado ao solo 
cnnforme ns padrões exigidos 

01:11, 

4171' 

CHUMBADOR 

ARRUELA 
CHAPA DO COFRE / 

PISO 

CONTRA PISO 

CONCRETO 

ÁREA DE FIXAÇÃO 
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Anexo I-D - PLANILHA DAS CAPITAIS E ENDEREÇOS DE REFERÊNCIA 

Estado Sigla Capital Coordenadas Referência 

Acre AC Rio Branco -9.973589, -67.807761 R. Mal. Deodoro, 252-400 - Aviário, Rio Branco - AC, 69909-341 

Alagoas AL Maceió -9.667128, -35.737928 Ladeira da Catedral ne 47- Centro, Maceió - AL, 57020-125 

Amapá AP Macapá 0.035515, -51.070544 K. iildernar Mala, 1322- Santa Rita, Macapá - AP, 08901-271 

Amazonas AM Manaus -3.130418, -60.020733 Av. Getúlio Vargas - Centro, Manaus - AM, 69020-010 

Bahia BA Salvador -12.978057, -38.514204 Barroquinha:  Salvador -134, 40301-110 

Ceará CE Fortaleza -3.728180, -38.525819 R. do Focinho, 2 - Centro, Fortaleza - CE, 60055-080 
Distrito 
Federal DF Brasilia -15. 	oi 4, -47.883451 Eixo feloinurnefital - Brasília, DF, 70297-400 

Espírito Santo ES Vitória -20.319666, -40.338466 Centro, Vitória - ES 

Goiás GO Goiânia -16.667226, -49.252173 Centro, Goiãnia - GO, 74653-050 

Maranhão MA São Luis -2.532131, -44.300299 R. São João, 252- Centro, São Luis - MA, 65010-600 

Mato Grosso MT Cuiabá -15.652585, -56.050792 Centro, Cuiabá - MT, 78090-860 
Mato Grosso 
do Sul MS Campo Grande -20.462011,-54.612255 R Pedro Celestino, 1345-1183 - Centro, Campo Grande - MS, 79002-371 

Minas Gerais MG Rein Horizonte -19.919141 -41938630 Av. Afnnsn Pena, 669-647 - Centra, Rein Horizonte - MG, 30160-041 

Pará PA Belém -1.457131,-48.490706 Av. Gentil Bitencourt, 195-167 - Batista Campos, Belém - PA, 66035-340 

Paraíba PB João Pessoa -7.121984, -34.881535 R. Diogo Velho, 99-15 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-110 

Paraná PR Curitiba -25.436163, -49.274662 Centro, Curitiba - PR, 82590-300 

Pernambuco PE Recife -8.020169, -34.980906 PE-005, 1294-1390 - Timbi, Camaragibe - PE, 54765-130 

Piauí PI Teresina -5.088134, -42.811910 R. Gabriel Ferreira, 299-167 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-250 

Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro -22.901691, -43.180238 Av. Pres. Vargas - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20091-000 
Rio Grande do 
Norte RN Natal -5.838514, -35.211044 Av. Sen. Salgado Filho, 435- Lagoa Nova, Natal - RN, 59064-741 
Rio Grande do 
Sul R5 Podo Alegre -30.034776, -51 221235 Av leão Pessoa. 273-301 - Farrotipilh?, Porto Alegre- RS, 90040-00/ 

Rondônia RO Porto Velho -8.764747, -63.902996 Av. Sete de Setembro, 800- Loja 6- Centro, Porto Velho - RO, 76801-084 

Roraima 

Santa Catarina 

RR 

SC 

Boa Vista 

Florianópolis 

2.821719, -60.673534 

-27.592402, -48.549806 

Rotatória do Centro Cívico, 469-409 - Dos Estados, Boa Vista - RR, 69305-670 

R. Pres. Nereu Ramos, 358-370 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-010 

São Paulo SP São Paulo -23.543682, -46.632525 Rua 25 de Março, 693 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo -SP, 01021-200 

Sergipe SE Aracaju -10.912729, -37.052681 R. Capela, 13- Centro, Aracaju - SE, 49010-370 

Tocantins TO Palmas -10.184724, -48.360179 TO-080 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO 
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Anexo I-E — SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 

TIPO DO SERVIÇO 

DATA 

OS 

DETALHAMENTO SOBRE ATIVIDADE 

DATA DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO 

ATIVIDADE 

REMANEJAMENTO REMOÇ O 

. EQUIPAMENTO 

RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS 

HORÁRIO 

ATIVIDADE 1 

VALOR 
BEM 	PESO 	BEM 

i I 1 	i I 
ORIGEM 

LOCAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE: 

OBSERVAÇÃO 

DESTINO 

LOCAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE: 

OBSERVAÇÃO 

OS EQUIPAMENTO BEM 

ATIVIDADE 2 

P 	• 
VALOR 

M ATIVI 	A 

I 

ORIGEM 

LOCAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE: 

OBSERVAÇÃO 

DESTINO 

LOCAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE: 



OBSERVAÇÃO 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

33 
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Mexo I-F - FQ 1318-007 - CHECK-LIST PARA REMANEJAMENTO/REMOÇÃO DE 
EQUIPAMENTO TAA 

1 - Origem: 
Da—andêncla de origem: 

	
PrafixolSb: 

Técnico: 	 Matrícula: 
	

1CAT: 

II - Destino: 
Dependência de destino: Prefixo/Sb: 
Técnico: Matricula: 1 CAT: 

111 - Dados do equipamento (ORIGEM): 
MODELO NI SÉRIE N° BEM N.' CHAMADO 

CONDIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO: 

( ) NÃO CONTRATADO 
(ORÇAMENTO) ( ) CONTRATADO ( ) GARANTIA 

ecnnemrew ................. iTENS e* esprEçAn II 
SIM 

ORIGEM 
NÃO : 

I 	DESTINO 
NA 	SIM 	MO 	NA 

1 Foi recolhido o numerário pelo Banco/TV? Se não, solicitar o 
recolhimento para que seja possível o remanejamento. 

2 Foi realizado teste de funcionalidade no equipamento? 	l 
Se não, descrever o motivo: 

3 
O equipamento apresentou falhas durante o teste? Se sim, 
corrigir as falhas na dependência de origem. 

I 
i 

No caso de pendência, descrever a falha: 

4 O equipamento está completo? 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 
Se não, descrever a parte faltarite 

5 O equipamento apresenta avarias externas e/ou Internas? 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
Se sim, descrever o local e qual a avaria: 

6 
O equipamento está limpo e sem feirem ou cola? 
Se não descrever os problemas de conservação: 

7 
O equipamento possui Sistema de Entintamento? Se sim, 
desativar o sistema e desce.neetar 3 bateria de 7,4V da 
placa de sensores e isolar os fios que a acopla. 

e O equipamento está com o LED Verde nos cassetes C e D 
piscando (1X)? Se não. corrigir as falhas na Oriaem. 

9 
A senha Master e Manager foi resetada para a senha 
padrão de fábrica? 
Se não, descrever o motivo: 

10 
As três chaves do cofre foram disponibilizadas para o 
remanejamento? 
Descrever a quantidade de chaves existente: 

11 
Desconectar a bateria da placa de sensores e isolar os fios 
acoplados.  

1 
I 

Se não, descrever o motivo: 

12 
Enrolar o cabo de força para dentro do equipamento e 
proteger o plug com plástico bolha.  
Se não, descrever o motivo: 

I I 

13 Faie 	h se 	eves de segutt" 'l ui 	u cofie. 	 1 	1 	 1 	 1 
Se não, descrever o motivo: 

14 Travar os mecanismos impressor e pagador de acordo com 
as recomenda0cs do fabricante. 

I 	
I 	I i I 	 I 
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SEQUÊNCIA ITENS DA INSPEÇÃO 
ORi Gciri 

 SIM 
DESTINO 

NAO NA SIM NÃO NA 

is 

" 	' 
Acondicionar a bobina do módulo impressor junto ao 
compartimento dos cassetes reserva. 
Anotar a quantidade de cassetes reservas existentes: 

16 
Fixar as chaves do equipamento (portas e cofre) na traseira 
do mesmo. 

I 
I 

Se não, descrever o motivo: 

17 Embalar e lacrar o equipamento com plástico bolha. 	 1 
Se não, descrever o motivo: 

18 0(s) equipamento(s) de conectividade (modem/roteador) 
encontra(m)-se no local? 

19 

Em se tratando de desativação do ponto de atendimento, 
registrar ao lado, as providências tomadas e identificar o 
responsável pelo recebimento dos equipamentos de 
comunicação. 

20 
Existe, nas janelas/paredes de vidro de quiosques, filme ou 
dispositivo que evite a incidência direta da luz solar sobre o 
TAA? 

21 

A tensão da rede elétrica esta adequada e estabilizada, 
antes da reinstalação do eauipamento? ___.._____ 

equipamento: 
Fase2/Neutro - Terra: 

Anotar os valores de tensão medidos na tomada onde está ligado 
(Fase 1 - Neutro/Fase 2: 	V) (Fase 1 - Terra: 	V) 

22 
O eqiiirnmnntn fni rhurnbafinfOXWIO, peio tAr,coen da BB 	 - 

Tecnologia e Serviços ou na presença do mesmo? 
Se não, descrever o porquê. 

23 
As 	foram 

~MI 
chaves 	entregues ao responsável peto 

equipamento (funcionário do Banco ou transportadora)? 
Descrever a quantidade de chaves. 

24 
O equipamento encontra-se instalado, testado e pronto para 	------ 	- 	---- 

uso? 
Se não, descrever o motivo 

25 O equipamento foi suprido (cemeas, minas de cheque, 	______.. • .__ ___ 

bobina de papel)? 

Observações: 

    

ORIGEM 

        

DESTINO 

     

                     

  

Assinatura Técnico BBTS 

      

Assinatura Técnico BBTS 

    

  

	

Matricula: 	  

	

Número FtAC: 	  

    

Matricula: 	 
Número RAC: 

      

            

               

                     

                     

  

Assinatura Funcionário BB ou Funcionário TV 
Matricula: 

    

Assinatura Funcionário BB ou Funcionário TV 
Matricula: 

  

                     

   

Local/Data 

        

Local/Data 
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Anaxn I-n - Fnnit.non _ rEirry-1 !Ri-  PARA RFMANF-IAMENTn/RFMnçAin nr 
EQUIPAMENTOS NÃO TAA 

1-Origem: 
Dependência de origem: Prefixo/Sb: 
Técnico: , Matrícula: 	 I CAT: 

II - Destino: 
Depen 	̂ 	:a de destino: 	 I Prefi-oiSb: 
Técnico: 	 I Matricula: 	 CAT: 

iii - Dados do aqui amarelo (enRiGEWi); 
MODELO 	 N° SÉRIE N° BEM N° CHAMADO 

i 

I 	_ 

( ) GARANTIA CONDIÇÃO DO 
( ) NÃO CONTRATADO (ORÇAMENTO) 	( ) CONTRATADO 

SEQUÊNCIA ITENS DA INSPEÇÃO 
ORIGEM DESTINO 

SIM 	1 NÃO I NA SIM ! 	NÃO NA 

1 
O equipamento está embalado e lacrado? 
Se não, descrever o motivo: 

2 
Foi realizado teste de funcionalidade no equipamento? i 
Se não, desçaaval u iriutivu. 

3 
O equipamento apresentou falhas durante o teste? Se 
sim, corrigir as falhas na dependência de origem. 
No caso de pendência, descrever a falha: 

4 
O equipamento apresenta avarias externas e/ou 
internas?  I I 	I I 
Se sim, descrever quais: 

5 
O equipamento está completo? 
Se não, descravar a parte faltante: 

6 
0(s) equipamento(s) de conectividade 
(modem/roteador) encontra(m)-se no local? 

7 

Em se tratando de desativação do ponto de 
atendimento, registrar ao lado, as providências 
tomadas e identificar o responsável pelo recebimento 
dos equipamentos de comunicação. 

8 
O ambiente da instalação do equipamento possui 
condicionador de ar ou algum sistema de refriaeracão? 

9 

A tensão da rede elétrica está adequada e 
estabilizada, antes da reinstalação do equipamento? 
Arca-- —ir,— .44, +—as, ---iiA,... e— forda  ruvics ocir; ligarán .-. nriasirainnin. 

V 	Fase2/Neutro - Terra' 	) (Fase 1 - Neutro/Fase 2: 	V) (Fase 1 - Terra: 

10 
O cabo de força está enrolado para dentro do 
eqUiptlITICIIIU e Lulu seu piug devidemer lie piutegidu 
por plástico bolha? 

11 
O equipamento encontra-se instalado, testado e pronto 
para o uso? 
Se não, descrever o motivo: 

Assinatura Técnico BBTS 
Matricula: Matricula: 

Assinatura Funcionário BB 

Número RAT: 
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Anexo I-H — ACIONAMENTO DE CONTINGÊNCIA 

Na contratação dos serviços está previsto até 20% dos valores estimados em cada 
lote para a prestação de serviços em contingência operacional. 

O atendimento em contingência será acionado para garantir a continuidade da 
prestação dos serviços. Desta forma, quando uma CONTRATADA apresentar ineficiência 
grave, imediatamente será suspenso CD encaminhamento de serviços e sara'', realizado Ti 
redirecionamento para a outra CONTRATADA. São motivos para suspensão de 
onraminhampntn de serviços: 

Desempenho de ANS (Nota 1) inferior a 88%; 

O descumprimento não justificável do ANS pactuado (acima de 88% e até 98%) 
durante 3 (três) meses consecutivos e/ou até 3 (três) vezes acumulado, o que 
ocorrer primeiro; 

Recusa de execução de serviços previstos no objeto contratado; 

Extravio de materiais durante 3 (três) vezes consecutivas e/ou até 3 (três) vezes 
acumuladas, o que ocorrer primeiro; 

FMarliç'ãn de serviços de forma incorreta, com padrão de qiiolidodP  inferior ou 
em prazos superiores à média de mercado, embasados em clara deficiência 
técnica do(s) profissional(is) envolvido(s) ou por falta de estrutura ou ferramenta 
adequados por 2 (duas) vezes consecutivas e/ou até 2 (duas) vezes acumuladas, 
o que ocorrer primeiro. 

Fluxo de acionamento da contingência 

Fiscal dos serviços: 

Em conjunto com o gestor do contrato, comunicar a CONTRATADA, via e-mail, a 
buopetioau do envio de solicitações de serviços, assegurando a mesma o direito do 
contraditório e ampla defesa, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis e copiando a 
todos os intervenientes (Nota') 

1.1. Para os casos onde existe urna CONTRATADA inadimplente com suas obrigações 
contratuais, as demandas de serviços serão redistribuídas para a outra 
CONTP.ATADA. 

S.a a justificativa for acatada: retomar o envio dos serviços a CONTP.ATADA, encerrar 
a contingência e comunicar a retomada dos serviços a todos os intervenientes, sem 
prejuízos das possíveis ...vit.., multas *e glosas cabíveis. 

q.  Qa a justificativa não frit- 'rataria: solicita abertura de prnras°^ administrativo para 
substituição do fornecedor. 

Notas 
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1 - ANS - Acordo Nível de Serviço: O índice pactuado é de 98%, o atingimento de índice 
inferior a 98% sujeita a aplicação de glosa, multa e sanções cabíveis. O atingimento de 
indice inferior a 88% implica em suspensão automática da prestação sem detrimento de 
glosas, multas e sanções cabíveis. 

2 - Intervenientes: São os atores da CONTRATANTE e da CONTRATADA no processo de 
trRpnrto d  Pqnip2montnQ 
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DOCUMENTO •N" 2 DO coir,nFRA'TO 

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO DE CUSTOS 

rniitrwma ântavn !_rt TARIFÁran nr F2FMANF.IAMFNTrt nFFRTAnn 

e 
.22 o 

Descrição do serviço contratado 
Valor Unitário 

A partir da segunda 
unidade desconto 

minimo de 20% 

Demanda 
prevista 

Custo projetado 

Serviço Faixa de peso 12 meses 24 meses 

3 g) 

o .... 

Remanejamento 

Acima 400 kg R$ 930.00 20% 313 R$ 279.446,40 RI 558.892,80 
Entre 101 e 400 kg R$ 18000 20% 3 R$ 518,40 R$ 1.036,80 
Entre 61 e 100 ka R$ 153 61 20°n 16 RI 2.359.45 R$ 4.718.90 
Até 50 kg R$ 120,00 20% 127 RI 14.630,40 RI 29.260,80 

R emoção  

Acima 400 kg R$ 790 00 20°o 168 RI 127.411,20 RI 254.822,40 
Entre 101 e 400 kg R$ -180,00 ^t" — . 6 RI 1.036,80 R$ 2.073,60 
Entre 61 e 100 kg R$ 15165 20% 3 RI 442,51 RI 885,02 
Ate 50 kg R$ 120.00 20% 3 RI 345,60 RI 691,20 

Valor de referenda para Serviços de Remanejarnento R$ 426.190,76 RI 862.381,52 
Adicionais 12 meses 24 meses 

Deslocamento valor por KM 	I 	R$ 1,14 Total KM Ida + Volta I 	261.000 R$ 297.540,00 RI 595.080,00 
Visita Improdutiva 40.0" 	1 	5% R$ 21.711,92 R$ 43.423,85 

Horário Não Administrativo 20% 	 5% RI 4.281,91 RI 8.623,82 
Estimativa de gastos com Adicional de complexidade R$ 286.771,22 R$ 573.542,43 

Valor para Adicionais R$ 610.285,05 R$ 1.220.570,09 
Valor do lote RI 1.036.475,81 R$ 2.072.951,62 

Valor para Contingênciamento 	 20% R$ 207.296,16 RI 414.590,32 

Valor total da Proposta RI 1.243.770,97 R$ 2.487.541,94 
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DOCUMENTO N°3 DO CONTRATO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ACEiTE DOS SERViÇOS CONTRATADOS 

Por intermédio deste termo de homologação e aceite;  a CONTRATANTE 
confirma o recebimento dos serviços contratados através do Contrato de 
Prestação de Serviços, firmado pelas partes em 	/ / 	, que foram 
verificados e testados quanto a sua conformidade perante à CONTRATADA e, 
dá nesta data, seu aceite e recebimento sem perda do direito ria aarantia e nutras 
faculdades previstas no Contrato. 

Brasília;  de 20 

rettlfli ATA 111-rt 1../11^111 II.. f"AILITirl Ara rt A 
%fl./11 1 IN^. ^Len 

(117(4 ee44 



DOCUMENTO N" 400 CONTRATO 

MATRIZ DE RISCOS 

CATEGORIA 
DO RISCO DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA ALOCAÇÃO 

DO RISCO 

Atraso na execução do objeto coniratuai por 
culpa da CONTRATADA. 

Aumento do custo 
do produto e/ou do 

serviço. 
CONTRATADA 

Risco 
atinente ao 
Tempo da 
Execução 

Fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do contrato próprios do risco ordinário da 

OLP,  eunuu empresaryal Oti uca EXCCUTcla 

Aumento do custo 
do produto e/ou do 

serviço. 
CONTRATADA 

Fatos retardadores ou impeditivos da execução 
do contrato que não estejam na -sua Éaea 

ordinária, tais como fatos do príncipe. 

Aumento do custo 
do produto siou do 

serviço. 
CONTRATANTE 

Risco da 
Atividade 

Alteração de enquadramento tributário, em razão 
do resultado ou de mudança da atividade 

empresarial, bem como por erro do Contratado 
na avaliação da hipótese de incidência tributária. 

Aumento ou 
diminuição do lucro 

do Contratado. 
CONTRATADA 

Empresarial 

Variação da taxa de câmbio. 

Aumento ou 
diminuição do custo 
um i.n uu tV %a/ PU 1PJ 

serviço. 

CONTRATADA 

Elevação dos custos operacionais para o 
desenvolvimento da atividade empresarial em 

nnral P nara a nvnro irar rin nhintn PT nanin dar 

tais como aumento de preço de insumos, 
prestadores de serviço e mão de obra. 

Aumento do custo 
rin nrnrii dr% P/rm i rin 

serviço. 
rONTRATANTF 

Risco 
Tributário e 
Fiscal (Não 

Responsabilização da BBTS por recolhimento 
indevido em valor menor ou maior que o 

necessário, ou ainda cie 	ausencia de 
recolhimento, quando devido, sem que hajaTributário). (não culpa da BBTS. 

Débito nu crédito 
tributário ou fiscal 

tributário). 
CONTRATADA 
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