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COBRA TECNOLOGIA S.A. 
Local de realização do certame: Estrada dos Bandeirantes no 7.966, 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22783-110 - CNPJ: 
42.318.949/0001-84 
    ____________________________________________________________ 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Licitação BB: 602276   

 
TIPO: MENOR PREÇO  

 
EDITAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 97-2015-08-26 

 
ÁREA DEMANDANTE: Gerência de Planejamento de Materiais e 
Logística - GPM 
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e eventual de até 
3.000 (três mil) impressoras, materiais consumíveis, suprimentos e 
peças. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Início do acolhimento das propostas: 
Data: 24/09/2015 às 8:00 horas 

 
 Recebimento das Propostas até: 
      Data limite: 06/10/2015 às 10:15 horas 
 
 Abertura da Sessão: 

Data: 06/10/2015 às 10:15 horas 
 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 06/10/2015 às 10:30 horas 
 

 Formalização de consultas: até 01/10/2015 às 17:00 horas 
E-mail para contato: licitacoes@bbtecno.com.br informando o n da 
licitação. Telefone para contato: 21 2442-8800 

 
 Problemas com conexão e/ ou dúvidas sobre o site “Licitações-

e”: 
 - Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: 3003-0500 

       - Demais Localidades: Tel.: 0800-7290500 
 

 Referencia de Tempo: Para todas as referências de tempo, será 
observado o horário de Brasília (DF). 
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INTRODUÇÃO 
 

A COBRA TECNOLOGIA S.A, por intermédio do site do Banco do Brasil e 
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - 
INTERNET torna público que, de acordo com as leis n°s 8.666 e 10.520, 
de 21.06.1993 e 17.07.2002, os decretos n° s 3.931, 4.342, 3555, 5.450 e 
6204 de 19.09.2001, 23.08.2002, 08.08.2000, 1.05.2005 e 05.09.2007, Lei 
Complementar 123 de 14.12.2006, e os termos deste edital, comunica aos 
interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, na forma abaixo. 
 
A minuta específica foi analisada e aprovada pelo parecer COJUR nº 
00371, de 17 de setembro de 2015. 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Empresa Cobra 

Tecnologia, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“Licitações-e”, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., conforme 
acesso indicado no cabeçalho deste Edital, ou diretamente no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
2. OBJETO DO PREGÃO 
 

2.1 Registro de Preços, para aquisição futura e eventual de até 3.000 
(três mil) impressoras de acordo com as especificações técnicas 
constantes no Anexo I, incluindo todos os materiais como 
consumíveis (cartuchos de toner), suprimentos (cilindro fotorevelador 
e demais componentes, inclusive aqueles entendidos como kit de 
manutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, reveladores) e peças, 
exceto papel, de acordo com as necessidades da Cobra Tecnologia 
S.A. 

 
3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1. O PROPONENTE vencedor do certame especificará o preço do lote 
na forma e nas condições estabelecidas no Anexo I e VIII, deste 
Edital. 
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4.  VIGÊNCIA 
 

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser 
superior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 12 do Decreto nº 
7.892, de 24.01.2013.  

 
5. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 

5.1. Observado o prazo legal, o PROPONENTE poderá formular consultas 
pelo e-mail: licitacoes@bbtecno.com.br, até 3 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, informando 
o número da licitação. 

 
5.2. As consultas serão respondidas no campo “MENSAGENS”, 

diretamente no site www.licitacoes-e.com.br. 
 
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

E INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS. 
 

6.1. O PROPONENTE deverá observar as datas e os horários limites 
previstos para a abertura da sessão, atentando também para a data e 
horário para o início da disputa de preços, conforme disposto na 
página 1 - preâmbulo deste Edital. 

 
6.2. DEVERÁ SER LANÇADO NO SITE DO BANCO DO BRASIL O 

MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 
 
6.3. No preço deverão estar contidos todos os custos e despesas diretas e 

indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e 
mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, 
embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral 
cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 
7. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

7.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a 
Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – 
DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

 
8. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

8.1. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório, 
no que couber, as orientações e normas voltadas para a 
sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as obrigações do 
fornecedor pela logística reversa do material fornecido. 
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8.2. Dentre as recomendações sustentáveis, a presente licitação 
observará, preferencialmente, os critérios elencados na Instrução 
Normativa nº 1 de 19/01/10 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e no 
Decreto nº 7.746/2012: 

 
8.2.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 
– 15448-1 e 15448-2. 

 
8.2.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a 

obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 
similares; 

 
8.2.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 

embalagem individual adequada, com o menor volume possível, 
que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

 
8.2.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenil-
polibromados (PBDEs). 

 
8.2.5. Que os bens apresentem, na medida do possível, as diretrizes 

sustentáveis estabelecidas no artigo 4º do Decreto nº 
7.746/2012, quais sejam: menor impacto sobre recursos 
naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência dos 
materiais, tecnologia e matérias-primas de origem local; maior 
vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.  

 
8.3. A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que 
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do Edital, 
conforme os arts 7º e 8º do Decreto nº 7.746/2012. 

  
9. CONDIÇÕES GERAIS 

 
9.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a 

TODAS as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 

9.2. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, 
das normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos. 
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9.3. Não poderão participar do presente Pregão, empresas que estejam 

enquadradas nos seguintes casos: 
 

a) suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Cobra 
Tecnologia, enquanto durar a suspensão ou o impedimento, 
conforme previsto no inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93; 

 
b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, conforme previsto no inciso IV do 
artigo 87 da Lei 8.666/93; 

c) impedidas de licitar e contratar com a União, conforme previsto no 
artigo 7º da Lei 10.520/2002; 

 
d) que se encontrem sob falência decretada, concordata/recuperação 

judicial e extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 

 
e) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
f) tenha funcionário ou membro da Administração da Cobra Tecnologia 
S.A., mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador ou responsável técnico; 
 
g) não será admitida a sub-contratação; 
 

9.4. O CNPJ do PROPONENTE seja da matriz ou da filial, que deverá 
constar da ata de registro de preços, do Contrato e das notas fiscais / 
fatura, deverá ser o mesmo CNPJ que o PROPONENTE utilizou no 
cadastramento de sua proposta econômica e participação no 
certame. 

 
10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

10.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 

 
a) coordenar o processo licitatório; 
 
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 
 
c) conduzir a sessão pública na Internet; 
 
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório; 
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e) dirigir a etapa de lances; 
 
f) desclassificar propostas indicando os motivos; 
 
g) verificar e julgar as condições de habilitação; 
 
h) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
 
i) indicar o vencedor do certame; 
 
j) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
 
k) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
 
l) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 
superior e propor a homologação; 
 
m) convocar o PROPONENTE vencedor para assinar a Ata de 
Registro de Preços ou retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido; 
 
n) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades 
visando a aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 

 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES - 
 

10.2. Para acesso ao sistema eletrônico Licitações-e, os interessados em 
participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do 
Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 

 
10.2.1. Os interessados em se credenciar no aplicativo Licitações-e 

poderão obter mais informações na Central de Atendimento do 
Banco do Brasil S.A., Capitais e Regiões Metropolitanas 3003-
0500 e demais localidades 0800 729 0500 ou diretamente no 
site www.licitacoes-e.com.br. 

 
10.3. As pessoas jurídicas, empresas individuais deverão credenciar 

representantes, para o recebimento da chave de identificação e 
senha pessoal, junto às Agências do Banco do Brasil, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, 
com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular propostas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
sistema licitações-e. 

 
10.3.1. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a 

capacidade de o signatário nomear procurador, mediante 
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apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, e 
quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do 
signatário. 

 
10.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da 

empresa PROPONENTE, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
10.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e 

poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco 
do Brasil S.A., devidamente justificado. 

 
10.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem 

como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou à Empresa 
Cobra Tecnologia S.A a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
10.7. O credenciamento do PROPONENTE e de seu representante legal 

junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
10.7.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e 
para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V 
da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, 
acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de 
Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à 
sua firma ou denominação, conforme o caso. 

 
10.7.1.1. Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema 

e não constem os dados acima em sua firma ou 
denominação, deverá providenciar a alteração de seu 
cadastro no Sistema. Para tanto, deverá dirigir-se a qualquer 
agência do Banco do Brasil S.A. 

 
- PARTICIPAÇÃO – 
 

10.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e 
subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observadas a data e horário limite 
estabelecidos na página 1 - preâmbulo deste Edital. 
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10.8.1. Os dados para acesso devem ser informados no site 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”. 

 
10.8.2. É recomendável que os PROPONENTES apresentem suas 

propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las no dia 
do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil 
e apenas na data e horário previstos para a sua abertura as 
propostas tornam-se publicamente conhecidas. 

 
10.8.3. O valor inicial de proposta lançado no site www.licitacoes-

e.com.br será o PREÇO GLOBAL DO LOTE. 
 

10.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 
PROPONENTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração 
falsa. 

 
10.10. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou Cobra Tecnologia 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 

 
10.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação e proposta sujeitará o PROPONENTE às sanções 
previstas neste edital. 

 
10.12. A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Na hipótese 
de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade 
da proposta deverá o PROPONENTE, independente de comunicação 
formal da Cobra Tecnologia, revalidar, por igual período, sua 
proposta comercial, sob pena de ser declarada desistente do feito 
licitatório. 

 
10.13. Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
10.14. O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco do 

Brasil (Órgão provedor do sistema) qualquer acontecimento que 
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possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, 
para imediato bloqueio de acesso. 

 
 - ABERTURA - 
 

10.15. A partir do horário previsto na página 1 – preâmbulo do Edital, a 
sessão pública na Internet será aberta por comando do Pregoeiro. 

 
10.16. Até a abertura da sessão, os PROPONENTES poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
10.17. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

 
10.18. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes. 

 
10.19. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 

pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de 
lance. 

 
10.20. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase 

competitiva, quando então os PROPONENTES poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
10.21. Aberta a etapa competitiva, os PROPONENTES deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada 
lance ofertado o PROPONENTE será imediatamente informado de 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
10.22. O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao último 

por ela ofertado e registrado pelo sistema. 
 
10.23. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
10.24. Os lances ofertados serão com base no PREÇO GLOBAL DO 

LOTE. 
 
10.25. Os lances ofertados serão com base no preço global do lote, 

observado o disposto no item 11.1.  
 
10.26. Durante o transcurso da sessão pública, os PROPONENTES serão 

informados, em tempo real, dos seus respectivos últimos lances 
registrados no sistema, do menor lance registrado, bem como da 
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ordem de classificação. O sistema não identificará os autores dos 
lances registrados. 

 
10.27. O tempo normal da etapa de lances da sessão pública será 

encerrado por decisão do Pregoeiro. 
 
10.28. O tempo aleatório será controlado pelo sistema eletrônico, o qual 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, podendo 
transcorrer período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

 
10.29. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 

Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao PROPONENTE que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. A negociação será 
realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais PROPONENTES. 

 
10.30. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de 

lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos 
PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
10.31. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 

10 (dez) minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será 
suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 
PROPONENTES participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 

 
10.31.1.O PREGOEIRO irá analisar e decidir acerca da possibilidade de 

suspender o pregão, caso verifique transtornos ou impedimentos 
ao bom andamento da etapa competitiva do certame, 
reconhecendo ao pregoeiro poder de agir de modo a assegurar 
que a etapa de lances se desenvolva dentro dos padrões da 
razoabilidade. 

 
10.32. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 
verificará a habilitação. 

 
- HABILITAÇÃO – 
 

10.33. A habilitação do(s) PROPONENTE(S) arrematante(s) do(s) lote(s) 
será verificada por meio do SICAF, conforme art. 25 §§ 1º e 2º do 
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Decreto nº 5.450/2005, nos documentos por ele abrangidos, para 
comprovar a regularidade de situação do autor da proposta, avaliada 
na forma da Lei 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o 
cumprimento às demais exigências para habilitação contidas neste 
Edital. 

 
10.34. Os documentos em cópias ou digitalizados relativos aos requisitos 

não compreendidos no SICAF e demais exigidos deverão ser 
remetidos no prazo de até 4 (quatro) horas para ou pelo e-mail 
citado na folha 1 do edital, após o encerramento da etapa 
competitiva, observado o horário comercial, a fim de agilizar os 
procedimentos de habilitação, com posterior entrega do original ou 
cópia autenticada, no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis, 
contados da data de realização do pregão, ao seguinte endereço: 
Estrada dos Bandeirantes, 7966 -  Jacarepaguá -  CEP: 22783-110 
Rio de Janeiro – RJ, sob pena do PROPONENTE arrematante ser 
inabilitada no certame. 

 
10.35. No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante apresentação de 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados 
ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os 
quais deverão ser apresentados na forma e prazos indicados no item 
anterior. 

 
10.36. O PROPONENTE arrematante deverá encaminhar o original do 

detalhamento da proposta econômica conforme o modelo presente 
no Anexo VI, nos prazos e formas fixadas neste Edital. 

 
10.37. No caso de ocorrer atraso na entrega da proposta econômica, sem 

as justificativas aceitas pelo PREGOEIRO, ou na hipótese de 
apresentação desta em desacordo com as especificações previstas 
neste Edital, poderá ser aplicada ao PROPONENTE a penalidade de 
suspensão temporária pelo prazo de 06 (seis) meses. 

 
10.38. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a 

ARREMATANTE desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. Também nessa etapa, a 
negociação será realizada na forma do subitem 10.29, deste Edital. 

 
10.39. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
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10.40. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o 

Pregoeiro declarará o PROPONENTE ARREMATANTE como 
VENCEDORA sendo-lhe ADJUDICADO, 24 horas depois, o objeto do 
referido Pregão, caso não haja recurso. 

 
- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO – 
 

HABILITAÇÃO PARCIAL PELO SICAF 
 
10.41. O PROPONENTE que optar pela habilitação parcial por meio do 

SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos 
termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, de 21.07.1995, do extinto 
Ministério de Administração e Reforma do Estado – MARE e Decreto 
nº 3.722, 09.01.2001 e atualizações posteriores, deverá atender às 
seguintes exigências: 

 
10.41.1. Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação 

preliminar no SICAF (itens 3.1 e 3.9 da IN/MARE nº 5, de 
21/07/95), que se processará conjuntamente com a apresentação 
da qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, 
incluindo quando necessária a qualificação técnica. 

 
10.41.2. Estar cadastrado, na forma de habilitação parcial, com o código 

e descrição da atividade econômica compatível com o objeto 
contratual, conforme constante no Anexo I deste Edital. 

 
10.41.3. No caso de constar algum documento vencido junto ao SICAF, 

na etapa de habilitação, o Pregoeiro poderá solicitar a 
comprovação da regularidade daquela situação. 

 
10.41.4. Apresentar declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo a sua habilitação no SICAF, que o impeça de participar 
de licitações, conforme minuta constante do Anexo III deste Edital; 

 
10.42. A comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, da REGULARIDADE 

FISCAL e da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA se fará 
mediante consulta "on-line" após encerrada a etapa de lances. 

 
10.42.1. Mesmo quando o PROPONENTE Arrematante optar pela 

Habilitação parcial no SICAF deverá enviar o Balanço Patrimonial 
e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do 
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demonstrativo das contas de lucros e prejuízos, para confirmação 
da qualificação econômico-financeira. 

 
10.43. Os interessados em participar da presente licitação, que não 

estejam habilitados parcialmente no SICAF, poderão habilitar-se em 
qualquer “Unidade Cadastradora” do Sistema. A relação da referida 
unidade poderá ser obtida, via internet, no endereço 
http://www.comprasnet.gov.br. 

 
- HABILITAÇÃO JUNTO À COBRA TECNOLOGIA 

 
10.44. Para a habilitação junto à Cobra Tecnologia, o PROPONENTE 

deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
 Habilitação Jurídica: 
 

10.44.1. Registro comercial, no caso de empresário individual, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando 
de sociedade empresária e sociedades simples, devidamente 
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, e, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da 
diretoria em exercício. 

 
10.44.1.1. Os documentos mencionados acima deverão estar 

acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva 
consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, 
a execução de atividades da mesma natureza ou compatível 
com o objeto desta licitação. 

 
10.44.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício; 
e 

 
10.44.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
10.44.1.4. A PROPONENTE deverá apresentar os documentos da 

habilitação Jurídica, mesmo quando optar pela Habilitação 
parcial no SICAF. 

 
 
 



 
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 97-2015-08-26 – Registro de Preços 
para aquisição de até 3.000 impressoras, materiais consumíveis, suprimentos e peças. 
www.licitacoes-e.com.br 

 
 
 
 

15

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

10.44.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

 
10.44.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
PROPONENTE, pertinente a seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

 
10.44.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do PROPONENTE, 
compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão 
Quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – 
expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente; 

 
10.44.5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, mediante apresentação da CND – Certidão 
Negativa de Débito;  

 
10.44.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado 
de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; e  

 
10.44.7. Prova de regularidade junto à Justiça Trabalhista, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). 

 
 10.44.7.1. A habilitação parcial pelo SICAF substitui os documentos 

elencados nos subitens 10.44.4 a 10.44.6. 
 

Qualificação Econômico-Financeira: 
 
10.44.8. Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou 

recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do 
PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria certidão. Caso as certidões sejam 
apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão 
consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há 
no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura 
da sessão; 

 
10.44.8.1. Para as praças onde houver mais de um cartório 

distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões 
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quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um 
distribuidor; 

 
10.44.9. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas 
de lucros e prejuízos que comprovem possuir o PROPONENTE 
boa situação financeira; 

 
10.44.9.1. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, a apresentação dessa documentação servirá também 
para a comprovação de enquadramento nessa condição, de 
acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006; 

 
10.44.10. A comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE 

será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a 
empresa que apresentar resultado maior do que 1 (um), em todos 
os índices aqui mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
SG = Ativo Total                                                        

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
LC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
 

10.44.11. As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos 
à boa situação financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão 
comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% do 
valor estimado da contratação. A comprovação será feita mediante 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
legislação em vigor.  

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

10.44.12. Mesmo estando previamente cadastrada na COBRA 
TECNOLOGIA S.A OU NO SICAF o proponente deverá apresentar 
os seguintes documentos complementares, quais sejam: 
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10.44.12.1. Declaração de que não existe em seu quadro, 

funcionários menores de 18 (dezoito) anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos, conforme modelo  presente no Anexo III 
deste Edital; 

 
10.44.12.2. No caso de Microempresas - ME e Empresas de 

Pequeno Porte - EPP, declaração de enquadramento nessas 
situações, conforme modelo presente no Anexo IV deste 
Edital; 

 
10.44.12.3. Registro ou inscrição do PROPONENTE na entidade 

profissional competente, se houver; 
 
10.44.12.4. No mínimo, 01 (um) atestado de fornecimento de bens 

anterior(es) compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da presente licitação, expedido por 
entidade pública ou privada, comprovando a capacidade do 
proponente para a prestação dos serviços, conforme modelo 
presente no Anexo V deste Edital. 

 
10.44.13. A comprovação do disposto no item 8 – 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL poderá ser realizada 
mediante: 

 
a) declaração de Sustentabilidade Ambiental (Anexo VII); 

 
b) declaração registrada no Cartório de ofício de Registros 

Públicos que o fornecedor está em fase de implantação de 
práticas sustentáveis, informando, no referido documento 
quais são as práticas já implantadas e, quais as metas 
pretendidas a atingir na questão de sustentabilidade 
ambiental. 

 
10.44.13.1. No caso de o PROPONENTE participante apresentar o 

documento comprobatório, conforme mencionado na alínea 
“b” do item anterior, a Cobra Tecnologia poderá designar uma 
Comissão de Avaliadores, conjuntamente com o pregoeiro e 
sua Equipe de apoio, para inspecionar/vistoriar o 
estabelecimento ou ponto comercial do PROPONENTE 
participante, a fim de verificar as informações e declarações 
apresentadas.  
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10.44.13.2. Caso seja detectada pelos inspetores/avaliadores 

que as informações declaradas pelo PROPONENTE 
participante não são verdadeiras, ou que o mesmo esteja de 
má fé, será informado ao Respectivo Cartório de Registro o 
ocorrido, além de serem tomadas as medidas administrativas 
e, se for o caso, encaminhada a questão ao órgão policial 
competente, quando cabível. 

 
10.45. No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante a apresentação 
de documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no 
Brasil, os quais deverão ser remetidos por email 
licitacoes@bbtecno.com.br, de imediato, com posterior 
encaminhamento do original no prazo de 3 (três) dias úteis, contados 
a partir do primeiro dia útil posterior à data da realização do Pregão. 

 
10.46 A não apresentação dos documentos exigidos neste Capítulo 

implicará na desclassificação da proposta e a aplicação das 
penalidades previstas no item 13 do Edital - Penalidades. 

 
10.47 O PROPONENTE que alegar estar desobrigado da apresentação de 

qualquer um dos documentos exigidos na fase habilitatória deverá 
comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão 
competente ou legislação em vigor. 

 
10.48. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às 

repartições competentes, quanto aos documentos mencionados 
nesse capítulo, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 

 
10.49 Todos os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo 

de validade, de acordo com a Lei, devendo ser entregues em original 
ou por qualquer processo de cópia legível e autenticada por cartório 
competente ou por membro da equipe de apoio designado. 

 
10.50. Os PROPONENTES ainda não inscritas no SICAF ou CRC poderão 

requerer seu cadastramento em qualquer órgão ou entidade pública 
que seja unidade de cadastramento respectivo, até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas, nos termos 
do Parágrafo Único do artigo 3º, do Decreto nº 3.722, de 09/01/2001. 

 
10.51. Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na 

forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006: 
 

a)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
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fiscal, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o 
PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da COBRA 
TECNOLOGIA S.A., para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; e 

 
b)  A não regularização da documentação, no prazo previsto na 

alínea anterior, implicará decadência do direito de registro, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 
8.666, de 21.06.1993, sendo facultado à Cobra Tecnologia 
convocar os PROPONENTES remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços; 
e 

 
c) A regularidade fiscal é condição indispensável à assinatura do 

contrato. 
 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE, observados os prazos para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

 
11.1.1. O PROPONENTE obrigatoriamente deverá cotar todos os itens 

para o lote que estiver participando, e deverá colocar a proposta 
inicial do lote escolhido a partir do prazo da data de acolhimento 
de propostas, que consta na capa deste Edital (fl. 01). 

 
11.2. A classificação se dará em ordem crescente dos preços cotados, 

sendo considerado arrematante da etapa de lances o PROPONENTE 
que cotar /negociar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

 
11.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o PREGOEIRO 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 
11.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 
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11.4.1. A identificação do PROPONENTE como Microempresa-ME ou 

Empresa de Pequeno Porte-EPP, deverá ser feita na forma do item 
10.7.1 deste edital. 

 
11.4.2. A COBRA TECNOLOGIA poderá solicitar às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte a apresentação de declaração de 
faturamento bruto anual para fins de comprovação do 
enquadramento nos limites estabelecidos pelo art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

 
11.4.3. A COBRA TECNOLOGIA poderá verificar no Portal da 

Transparência, quando da habilitação das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que tenham utilizado a prerrogativa de 
efetuar lance de desempate, se o somatório dos valores das ordens 
bancárias recebidas pela empresa extrapola o faturamento máximo 
permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

 
11.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% ((ME ou EPP) por cento) superiores à proposta 
de menor preço. 

 
11.6. Para efeito do disposto no item 11.5 deste edital, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

11.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do 
direito, apresentar proposta de preço inferior à primeira 
classificada, situação em que passará à condição de primeira 
classificada do certame; 

 
11.6.2. Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de 

pequeno porte na forma do subitem 11.6.1 deste edital, serão 
convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem 
na hipótese do item 11.5. deste edital, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 

 
11.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 11.5 deste 
edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 
melhor oferta. 

 
 



 
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 97-2015-08-26 – Registro de Preços 
para aquisição de até 3.000 impressoras, materiais consumíveis, suprimentos e peças. 
www.licitacoes-e.com.br 

 
 
 
 

21

 
11.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 11.6 

deste edital, voltará à condição de primeira classificada, a empresa 
autora da proposta de menor preço originalmente apresentada. 

 
11.8. O disposto no item 11.6 somente se aplicará quando a proposta de 

menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

 
11.9. Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do 

disposto no art. 3º da Lei n.º 8.248, de 1991, regulado pelo art. 5º do 
Decreto n.º 7.174/2010, aos fornecedores de bens, observada a 
seguinte ordem: 

 
11.9.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e 

produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), 
na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

 
11.9.2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 
 
11.9.3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na 

forma definida pelo Poder Executivo Federal. 
 

11.9.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que 
atendam ao disposto nos incisos acima terão prioridade no 
exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes 
empresas enquadradas no mesmo inciso. 

 
11.10. Será aplicada a margem de preferência adicional de que trata o art. 

1º do Decreto nº 8.184, de 17 de janeiro de 2014, apenas para os 
produtos manufaturados nacionais, nos termos do art. 2º deste 
mesmo normativo, como também os critérios e os requisitos 
definidos na Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 383, de 26 de 
abril de 2013. 

 
11.11. O exercício do direito de preferência será concedido observando-se 

os seguintes procedimentos, sucessivamente: 
 

a) aplicação das regras de preferência para as microempresas, e 
empresas de pequeno porte dispostas no Capítulo V da Lei 
Complementar n.º 123, de 2006 c/c Lei Complementar n° 
147/2014, quando for o caso; 

 
b) aplicação das regras de preferência previstas no Decreto nº 8.184, 

de 17de janeiro de 2014; 
 
c) aplicação das regras de preferência previstas no item 11.9, com a 

classificação dos PROPONENTES cujas propostas finais estejam 
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situadas até dez por cento acima da melhor proposta válida, 
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o 
exercício do direito de preferência; 

 
d) convocação dos PROPONENTES classificados que estejam 

enquadrados no subitem 11.9.1, na ordem de classificação, para 
que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou 
superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado o 
arrematante do certame; 

 
d) Caso a preferência não seja exercida na forma da alínea “c”, 

por qualquer motivo, serão convocadas as empresas 
classificadas que estejam enquadradas no subitem 11.9.2, na 
ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do 
direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o 
subitem 11.9.3, caso esse direito não seja exercido. 
 

11.11.1. Após o término da sessão pública, as empresas 
PROPONENTES deverão permanecer “logadas” no Sistema 
Eletrônico, para que o pregoeiro possa convocar, na ordem de 
classificação e por meio do chat mensagens, as empresas cujo 
valor da proposta para o item esteja situado no intervalo percentual 
previsto na alínea “b” e “c” do item 11.11. 

 
11.11.2. Será encaminhado aos PROPONENTES, via chat 

mensagens, questionamento visando identificar os 
PROPONENTES que porventura preencham as condições listadas 
no item 11.9 e 11.10. 

 
11.11.3. Após convocado pelo chat para informar se atende à alguma 

das condições listadas no item 11.9 e 11.10, o PROPONENTE terá 
o prazo de 05 (cinco) minutos para resposta, sob pena de 
preclusão de seu direito de preferência. 

 
11.12. A comprovação do atendimento ao PPB será feita mediante 

apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição 
dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto n.º 5.906, de 26 
de setembro de 2006, ou pelo Decreto n.º 6.008, de 29 de dezembro 
de 2006. 

 
11.12.1. A comprovação será feita: 
 

11.12.1.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio 
eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; 
ou 
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11.12.1.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, 
mediante solicitação do PROPONENTE. 

 
11.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 11.9 

deste edital, prevalecerá o resultado inicialmente apurado no sistema 
eletrônico. 

 
11.14. As margens de preferência de que tratam item 11.10 serão 

calculadas sobre o menor preço ofertado de produto manufaturado 
estrangeiro, conforme a fórmula prevista abaixo e as seguintes 
condições: 

 
11.14.1. O preço ofertado de produto manufaturado nacional será 

considerado menor que PE, sempre que seu valor for igual ou 
inferior a PM; e 

 
11.14.2. O preço ofertado de produto manufaturado nacional será 
considerado maior que PE, sempre que seu valor for superior a PM. 

 
PM = PE x (1 + M), sendo: 
PM = preço com margem 
PE = menor preço ofertado do produto manufaturado 
estrangeiro 

M = margem de preferência em percentual, conforme estabelecido no Anexo I 
do Decreto n.º 8.184 de 2014 
 
12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL/RECURSOS 
 

12.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, 
perante a Cobra Tecnologia, qualquer pessoa que não se manifestar 
até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão 
do Pregão, respeitando o horário de expediente compreendido entre 
as 9h e 18h00, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram. 
Os memoriais da impugnação devem ser enviados para a Matriz da 
Cobra Tecnologia S.A., localizada na Estrada dos Bandeirantes, nº 
7966 - Curicica - Jacarepaguá (RJ), local onde os interessados 
terão vista dos autos do processo no horário das 10h às 16h. 

 
12.1.1. A impugnação será aceita na forma eletrônica – através do 

sistema Licitações-e; por e-mail departamental 
(licitacoes@bbtecno.com.br) 

 
12.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas de seu recebimento e, sendo 
acolhida, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 
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12.1.3. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no 

subitem 12.1., não a caracterizará como tal, recebendo tratamento 
como mera informação. 

 
12.2. Encerrada a etapa de lances, os PROPONENTES deverão consultar 

regularmente o sistema para verificar quem foi declarada a vencedora e 
se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir da 
liberação, os PROPONENTES terão 24 (vinte e quatro) horas para 
manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas 
razões. 

 
12.3. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, durante a 

sessão pública, manifestar a intenção de recorrer, de forma motivada e 
com o registro da síntese de suas razões em campo próprio do 
sistema, sendo-lhes concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentar as razões de recurso relacionadas à intenção manifestada, 
respeitando  o horário de expediente compreendido entre as 9h e 18h, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, 
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.. 

 
12.3.1. A falta de manifestação imediata e motivada do 

PROPONENTE quanto à intenção de recorrer, bem como a não 
apresentação das razões de recurso, importará na decadência 
desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto ao PROPONENTE declarado vencedor. 

 
12.3.2. Não será aceito o Recurso cujas razões não estejam 

relacionadas àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 
 

12.4. A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das 
propostas, a etapa de lances e a declaração do vencedor. 

 
12.4.1. A declaração do vencedor compreende a análise da proposta 

e o julgamento de habilitação, de acordo com as exigências 
previstas neste edital. 

12.5. O Recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
12.6. As impugnações e os recursos interpostos fora do prazo legal e /ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo PROPONENTE não serão 
conhecidos. 
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12.7. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
em 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, pela 
autoridade superior. 

 
12.7.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente fará a adjudicação do 
objeto da licitação ao PROPONENTE vencedor. 

 
13. PENALIDADES 
 

13.1. O PROPONENTE vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas 
ou condições da presente Licitação ficará sujeita às penalidades 
previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, bem como em relação às 
previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e, ainda: 

 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor homologado em 
caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata 
de Registro de Preços ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo de 05 dias úteis, a contar da convocação por 
escrito da Cobra neste sentido, conforme o previsto no § 2° do 
art. 64, combinado com o art. 81 da Lei 8.666/93.  A mesma 
multa poderá ser aplicada em caso de desistência dos lances 
ofertados pelos proponentes, bem como pelo atraso injustificado 
do PROPONENTE vencedor em dar início ao fornecimento dos 
bens conforme o prazo previsto neste edital. 
 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado 
em caso de desistência da empresa após ser consagrada 
vencedora do certame, especialmente, quando convocada, não 
assinar a ata de registro de preços, o termo de contrato ou não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e 
condições estabelecidos, facultando à Cobra invocar o disposto 
na parte final do § 2° do art. 64 da Lei 8.666/93, com 
conseqüente convocação dos PROPONENTES remanescentes, 
observada a ordem de classificação. 

 
13.2. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, se o PROPONENTE 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de 
Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais cominações legais, poderá ficar, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos: 
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 a) impedido de licitar e contratar com a União; 
 
 b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos 

competentes. 
 

13.3. A multa deverá ser recolhida na Cobra Tecnologia, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação, sob pena de execução 
judicial. 

 
13.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
13.5. 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. 

 
13.6. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da 

ampla defesa e do contraditório. 
 
14. ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o 

PROPONENTE VENCEDOR será convocado para assinar a Ata de 
Registro de Preços, na forma do Anexo VIII (MINUTA DA ATA), que 
terá efeito de compromisso visando a execução do objeto desta 
licitação. 

 
14.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da convocação, para assinar a Ata, sob pena de 
sofrer a penalidade de suspensão temporária, conforme item 13 deste 
Edital. O prazo para assinar a Ata poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE vencedor durante 
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
Cobra Tecnologia. 

 
14.3 O preço registrado e o FORNECEDOR serão divulgados no D.O.U., e 

ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 

 
14.4 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser 

superior a 1 (um) ano. 
 
14.5. Será admitida a prorrogação da vigência da Ata, quando os preços 

registrados continuarem se mostrando mais vantajosos, obedecido o 
disposto no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 
14.6 A existência de preços registrados não obriga a Cobra Tecnologia a 

firmar a(s) aquisição(ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a 
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igual condição. 

 
14.7 A aquisição obedecerá à conveniência e às necessidades da Cobra 

Tecnologia, limitada à quantidade estimada e dentro do período de 
vigência do Registro de Preços (doze meses). 

 
14.8. A assinatura da Ata estará condicionada: 
 

a) À comprovação da regularidade da situação do PROPONENTE 
VENCEDOR junto ao SICAF ou junto à Cobra Tecnologia e da 
regularidade trabalhista (Lei 12.440/2011); 

 
b) A comprovação através do Contrato Social ou a apresentação do 

documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, 
que habilite o seu representante a assinar a Ata em nome da 
empresa; 

 
c) À apresentação da carta-proposta, preenchida e assinada na 

forma do Anexo VI; 
 
14.9. Quando o PROPONENTE VENCEDOR não atender ao item acima, ou 

quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata, poderá ser 
convocado outro PROPONENTE, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e 
feita a negociação, assinar a Ata, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

 
14.10. A minuta da ATA, Anexo VIII deste edital, estabelecerá a forma de 

pagamento e demais condições de contratação. 
  
15. GARANTIA DOS MATERIAIS/BENS 
 

15.1 O PROPONENTE VENCEDOR prestará à Cobra Tecnologia garantia 
integral, conforme especificação do item 8 do ANEXO I deste edital.  

 
15.2 Fica (m) o (s) PROPONENTE (s) desobrigado(s) de qualquer garantia 

sobre o(s) material (is)/bem(ns) quando se constatar que o defeito 
decorreu de mau uso dos mesmos ou negligência de prepostos da 
Cobra Tecnologia S.A. 

 
16. DA DOTAÇÃO 
 

16.1. Na utilização do Sistema de Registro de Preços, não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro documento hábil. 
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17. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 
podendo a COBRA TECNOLOGIA revogá-la, no todo ou em parte, por 
razões de interesse público derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. 

 
17.2. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do PROPONENTE que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido a vencedora, a rescisão da ata de registro de preços 
e/ou do Instrumento Contratual, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

 
17.3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior: 
 

a)  Proceder, em qualquer fase da licitação, consultas ou promover 
diligências com vistas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, interpretando as normas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação; 

 
b)  Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer 

documentos, para fins de classificação do PROPONENTE e 
habilitação, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos 
princípios básicos da Licitação; 

 
c) Convocar os PROPONENTES para quaisquer esclarecimentos 

porventura necessários ao entendimento de suas propostas. 
 

17.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará no afastamento do PROPONENTE, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta. 

 
17.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os PROPONENTES, desde 
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

 
17.6. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as 

informações adicionais, que se fizerem necessárias à elaboração das 
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Propostas, deverão ser apresentadas exclusivamente por meio 
eletrônico via Internet (e-mail), conforme informações constantes do 
Item 5 deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência de até 3 (três) 
dias úteis antes da data de abertura da Sessão. 

 
17.6.1. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem 17.6. 

não constituirão, necessariamente, motivos para que se altere a 
data e o horário do Pregão. 

 
17.6.2. As questões formuladas, bem como as respostas de interesse 

geral, serão divulgadas para todos os que retiraram o Edital, 
resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa 
consulente. 

 
17.7. As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta, 

serão comunicadas na forma do item 5 deste Edital para todos os 
interessados que retiraram o edital, disponibilizadas no site 
www.licitacoes-e.com.br e divulgadas, pela mesma forma que seu 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

 
17.7.1. As alterações do Edital que não afetarem a formulação da 

proposta serão comunicadas aos interessados, conforme 
disposto no item 5 deste edital, não sendo alterada a data da 
Sessão do Pregão. 

 
17.8. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de 

caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou 
pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do 
Pregão, e observada a legislação em vigor. 

 
17.9. A participação do PROPONENTE nesta licitação implica em 

aceitação plena de todos os termos deste Edital. 
 
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Matriz da Cobra 
Tecnologia, promotora do evento. 

 
17.11. O PROPONENTE vencedor deverá substituir, de acordo com o 

estabelecido no “Código de Defesa do Consumidor”, todo o material 
que apresentar defeito de fabricação, ou ainda quando acondicionado 
de forma indevida, e os formulários ficarem imprestáveis para o uso.  

 
17.12. A arrematante deverá apresentar amostra conforme descrito no 

item 10 (Homologação) do Anexo I do edital. 
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17.13. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, serão 

parte integrante da ata de registro de preços, como se nele 
estivessem transcritos. 

 
17.14. A Cobra Tecnologia poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo 

critério, e, mormente por interesse administrativo, revogar, anular ou 
tornar sem. efeito o edital, sem que caibam aos participantes 
quaisquer direitos, vantagens ou indenização. 

 
17.15. A Cobra Tecnologia reserva-se o direito de registrar os preços dos 

objetos da presente licitação, no todo ou em parte, sem que, por isso, 
caiba aos PROPONENTES o direito a indenização ou reclamação de 
qualquer natureza. 

 
17.16. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do Proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão da Ata, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

 
17.15. Os funcionários da empresa proponente vencedora não terão 

qualquer vínculo empregatício com a COBRA. 
 
17.16. Serão de inteira responsabilidade da empresa proponente 

vencedora as obrigações sociais, previdenciárias, tributárias e 
trabalhistas, inclusive quanto ao seguro de acidente de trabalho, 
tornando a COBRA isenta de qualquer responsabilidade civil por 
possíveis acidentes que venham a sofrer os funcionários da 
contratada. 

 
17.17. A empresa proponente vencedora responderá por atos e/ ou 

qualquer dano material causado por seus funcionários locados nas 
dependências da COBRA, com indenização do valor correspondente 
ao prejuízo causado. 

 
17.18. Os funcionários da empresa proponente vencedora só poderão 

executar os serviços nas dependências da COBRA estando 
devidamente uniformizados, como segue: 

 
17.18.1. Uniforme; 
 
17.18.2. Calçados (sapato ou tênis); 
 
17 18.3. Blusa, jaqueta ou jaleco; e 
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17.18.4. Crachá de identificação funcional. 
 
17.19. Poderá ser exigido para os funcionários da empresa proponente 

vencedora: 
 

17.19.1. Carteira de identidade expedida por órgão oficial; 
 
17.19.2. Carteira Profissional devidamente assinada. 

 
17.20.  Funcionários da empresa proponente estarão sujeitos às normas 

internas de segurança e outras da COBRA. 
 
17.21. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços poderá ser 

alterado, observando o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93, de 
1993. 

 
17.22. É vedada a prestação dos serviços objeto do presente Edital por 

familiar de agente público que preste serviços na Cobra Tecnologia, 
onde este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos 
termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010. 

 
18. FORO 

 
18.1. É competente o Foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Pregão. 
 

 
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2015. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Ítalo Augusto Dias de Souza 

Presidente da Comissão de Licitação - COLIC 
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ANEXO I  
 

PROJETO BÁSICO  

ANEXOS 

Anexo 1 Especificações técnicas mínimas dos equipamentos de 
impressão 

Anexo 2  Estimativa de Aquisição 
Anexo 3 Preços de Equipamentos 
Anexo 4 Etiqueta de Patrimônio 
Anexo 5 Solicitação de Entrega 
Anexo 6  Termo de Aceite 
Anexo 7 Planilha de Acompanhamento de Entrega 
Anexo 8      Relação de CAT 

 

1. Objeto: 
1.1. Registro de Preços, para aquisição futura e eventual de até 3.000 (três 

mil) impressoras de acordo com as especificações técnicas constantes no 
Anexo I, incluindo todos os materiais como consumíveis (cartuchos de 
toner), suprimentos (cilindro fotorevelador e demais componentes, 
inclusive aqueles entendidos como kit de manutenção, insumos, fusores, 
rolos, cilindros, reveladores) e peças, exceto papel, de acordo com as 
necessidades da Cobra Tecnologia S.A. A empresa vencedora do lote 
será aquela com o menor preço global fornecido. 

1.2. A aquisição de Impressoras será de acordo com as especificações 
técnicas constantes no Anexo 1 e as quantidades serão conforme 
estimativas apresentadas no item 4.2. A aquisição dos consumíveis, 
suprimentos e peças será de acordo com as especificações do fornecedor, 
com base na estimativa de impressão mensal (apresentada pela COBRA 
TECNOLOGIA S/A) no item 3.17 e planilha constante no Anexo 3 - Preços 
de Equipamentos Lotes 1 e 2 (informada pelo fornecedor). 

1.3. A empresa proponente deverá informar todos consumíveis, suprimentos e 
peças a serem utilizados nas impressoras durante a vigência do 
instrumento derivado da ata, bem como os preços correspondentes e a 
taxa de falha mensal de cada impressora e peças (Anexo 3). A planilha 
constante no Anexo 3 deverá ser apresentada juntamente com a proposta 
comercial nos prazos definidos no edital.  

LOTE  1 – Ata de Registro de Preços, para aquisição de até 2.321 (dois mil, 
trezentos e vinte e uma) Impressoras de acordo com as tabelas abaixo e as 
especificações técnicas constantes no Anexo 1, incluindo consumíveis (cartucho 
de toner), suprimentos (cilindro fotorevelador e inclusive aqueles entendidos 
como kit de manutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, reveladores) e peças, 
exceto papel, durante a vigência do instrumento derivado da ata, com base na 
estimativa de impressão mensal e com quantidade, conforme estimativa do item 
4.2.   
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A) TIPO I - Impressora Laser Multifuncional Monocromática A4, com 
recursos de impressão, cópia, fax e digitalização, com velocidade de 
impressão mínima de 50 PPM (Unidades Administrativas e Unidades 
de Negócios) – IMPMM; 

B) TIPO II - Impressora Laser Monocromática A4, com velocidade de 
impressão mínima de 40 PPM (Unidades de Negócios) – IMPLM; 

C) TIPO III - Impressora Laser Colorida A4, com velocidade de impressão 
mínima de 30 PPM (Unidades Administrativas e Unidade de Negócios) 
– IMPLC; 

D) TIPO IV – Impressora Laser Colorida A3, com velocidade de 
impressão mínima de 30 PPM (Unidades Administrativas) – IMPA3. 

Tipo Quantidade 
I 1.939 
II 297 
III 83 
IV 02 

Total 2.321 

LOTE  2 – Ata de Registro de Preços, para aquisição de até 679 (seiscentos e  
setenta  e nove impressoras) de acordo com as especificações técnicas 
constantes no Anexo 1, incluindo consumíveis (cartucho de toner), suprimentos 
(cilindro fotorevelador e inclusive aqueles entendidos como kit de manutenção, 
insumos, fusores, rolos, cilindros, reveladores) e peças, exceto papel, durante a 
vigência do contrato, com base na estimativa de impressão mensal e com 
quantidade, conforme estimativa do item 4.2.   

A) TIPO V - Impressora Laser Monocromática de Cheque MICR A4, com 
velocidade de                                        impressão mínima de 25 PPM 
(Unidades de Negócios) –IMPCH. 

Tipo Quantidade 
V 679 

Total 679 

2. Preços   
2.1 O Preço proposto deve incluir a aquisição inicial de equipamentos, com 

todos os materiais necessários para o seu bom funcionamento, bem como 
as aquisições a serem efetuadas em pedidos complementares de 
materiais. 

2.2 Todos os custos relativos aos serviços de fornecimento e entrega de 
equipamento deverão estar incluídos no preço do equipamento.  

2.3 Todos os custos relativos aos serviços de fornecimento e entrega de 
materiais deverão estar incluídos nos preços unitários dos materiais a 
serem solicitados em pedidos complementares, ao longo da vigência do 
instrumento derivado da ata. 

2.4 O Preço proposto também deverá contemplar todas as despesas que o 
compõem, tais como embalagem, frete e seguros para a entrega de 
equipamentos e materiais nos locais indicados, conforme Anexo 2, nos 
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pedidos de compra, bem como todos os encargos (obrigações sociais, 
trabalhistas, impostos e taxas, entre outros). 

2.5 O Preço Global informado deverá ser detalhado, conforme Anexo 3 e 
servirá como parâmetros para todos os pedidos a serem realizados, tanto 
de impressoras, quanto de consumíveis, suprimentos e peças em pedidos 
complementares. 

2.6 O Anexo 3 é o documento que será utilizado para validação dos valores 
apresentados durante o processo licitatório, podendo ser utilizado pela 
proponente como modelo de referência para construção dos preços a 
serem informados. Porém, é de inteira responsabilidade da empresa 
proponente os valores apresentados, inclusive, o valor global da proposta.  

2.7 A proposta deverá ter validade de 90 (noventa) dias. 
2.8 A Cobra Tecnologia S/A poderá proceder a retenção de tributos nas 

hipóteses previstas em lei.  

 

3. Especificações Técnicas: 
3.1 Glossário (será utilizado neste documento, visando padronização de 

conceitos, as seguintes nomenclaturas, com suas respectivas definições): 
3.1.1 Preço Global: valor total da Proposta de Preço da Proponente 
para o Lote 1 ou 2, incluindo o somatório do valor de aquisição das 
impressoras somado aos valores de consumíveis, suprimentos e peças de 
todos os pedidos complementares. 
3.1.2 Materiais: todos os componentes presentes em uma 
impressora, subdivididos em consumíveis, suprimentos e peças. 
3.1.3 Consumível: carcaças contendo pó de toner, podendo conter 
peças acopladas de fotocopiador, foto revelador, revelador, fusor, entre 
outros, passíveis de troca por usuários. 
3.1.4 Suprimentos: todos os itens com limite de vida útil em páginas 
impressas, assim informadas pelo proponente, exceto Toner. Todos 
componentes com desgaste por utilização de impressão rotineira e 
continuada, para substituição programada por técnico da Contratante, 
após treinamento, com utilização de chave de ferramental apropriado, tais 
como cilindro foto revelador e outros componentes, inclusive aqueles 
entendidos como kit de manutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, 
reveladores, desde que em componente apartado do Consumível. 
3.1.5 Peças: partes do equipamento, com índice de falha periódica 
apresentado pelo proponente sem desgaste considerável pela utilização 
natural, inclusive aqueles entendidos como acessórios, com troca em 
manutenções corretivas. Excluindo os itens danificados por mau uso ou 
acidentes. 
3.1.6 Seguro Mensal de disponibilidade de peças: valor mensal a 
ser pago pela Contratante, em contrapartida ao fornecimento de todas as 
peças necessárias ao bom funcionamento da impressora (todos os custos 
inclusive frete incluídos no valor do seguro), também conhecido como 
“FEE Mensal”, excluídos os consumíveis e suprimentos, durante todo o 
período do Contrato. 
3.1.7 Pedido Complementar: pedido de fornecimento de 
Consumíveis e Suprimentos para serem utilizados nos equipamentos já 
adquiridos, durante a vigência do instrumento derivado da ata. Termo 
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utilizado para se diferenciar dos Consumíveis e Suprimentos entregues 
juntos com os equipamentos no momento da compra das impressoras. 

DO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS 

3.2 A empresa PROPONENTE deverá disponibilizar em conjunto com os 
equipamentos as soluções de softwares embarcados necessários à 
prestação de serviços, disponibilizadas pelo contratante, contemplando 
inclusive, entrega nas dependências de possíveis clientes da COBRA 
TECNOLOGIA S/A, nas quantidades, especificações técnicas e demais 
características constantes neste documento e Anexos. 

3.3  Os equipamentos oferecidos deverão ter todos os suprimentos com 
capacidade (vida útil) mínima compatível com as informações declaradas 
pelo proponente, inclusive em catálogos, devendo sempre que possível 
serem unificados para substituição em uma única manutenção preventiva. 

3.4 Todos os equipamentos oferecidos pela PROPONENTE deverão ser 
novos, não recondicionados e/ou remanufaturados, sem qualquer uso 
anterior, não poderão estar fora de linha de fabricação ou com expectativa 
de descontinuidade nos doze meses posteriores à data de apresentação 
de proposta comercial. 

3.5 Todo e qualquer equipamento de impressão deverá ser compatível com os 
sistemas da COBRA TECNOLOGIA S/A e seus possíveis clientes, como 
exemplo Sistemas de Rede e de Gestão e Bilhetagem. Os equipamentos 
deverão ser submetidos a homologação, seguindo as condições do item 
10 e restrições previstas no Anexo 1. 

3.6 Os equipamentos deverão permitir a utilização de papel pré-impresso ou 
timbrado, reciclado, cartão de convites e possibilidade de impressão frente 
e verso automático. 

3.7 O equipamento Tipo V – Lote 2, será utilizado exclusivamente para 
impressão de formulários de cheques e deverá ser utilizado toner 
magnético (MICR), monocromático preto, apropriados para uso na 
impressora, original do fabricante do equipamento ou recondicionado. Não 
será aceito cartucho compatível ou similar, durante todo o contrato. 

3.8 Todos os equipamentos deverão ter, obrigatoriamente, tecnologia laser, 
recurso de contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio 
hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo sistema de 
contabilização e aferição dos volumes efetivamente impressos, 
possibilitando a auditagem dos serviços. 

3.9 Os equipamentos somente deverão permitir a impressão através de 
interface de rede. 

3.10 Os equipamentos de impressão não deverão permitir sua utilização para 
acesso remoto indevido à rede de possíveis clientes ou da COBRA 
TECNOLOGIA S/A. 

3.11 Os equipamentos deverão permitir que as portas USB, LPT1, leitoras de 
cartão de memória sejam inativadas para uso comum.  

3.12 A PROPONENTE executará, sem ônus para a CONTRATANTE, correções 
de bugs de hardware e software, inclusive, compatibilizando e adequando 
o equipamento a sistemas da COBRA TECNOLOGIA S/A e de possíveis 
clientes, observando os prazos definidos no ANS (Acordo de Nível de 
Serviços) deste documento e previstos no Anexo 1. 

3.13 A estimativa de equipamentos a serem adquiridos e os municípios para 
entrega estão listadas no Anexo 2 – Estimativa de Aquisição. 
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3.14 NÚMERO UNIVERSAL 
3.14.1 Todas as impressoras deverão ser fornecidas com etiqueta de 
patrimônio, conforme especificação contida no Anexo 4, deverão ser 
afixadas em local a ser definido de acordo com o modelo do equipamento 
e respeitando numeração a ser fornecida pela COBRA TECNOLOGIA S/A. 
3.14.2 O Número Universal do equipamento, a ser informado pela 
COBRA TECNOLOGIA S/A, deve vir gravado na 'MIB ou MIB2 SNMP', em 
endereçamento compatível com o equipamento ofertado. 
3.14.3 A PROPONENTE fornecedora deve garantir que o Número 
Universal aí gravado seja o mesmo que consta na etiqueta padronizada 
que identifica o bem como pertencente ao patrimônio da COBRA 
TECNOLOGIA S/A. 
3.14.4 O range do Número Universal será fornecido pela COBRA 
TECNOLOGIA S/A, com 06 posições (sem hífen e dígito verificador). 
3.14.5 As Etiquetas deverão ser confeccionadas em policarbonato 
texturizado (face porosa e fosca) com 0,25 mm de espessura, com 
impressão serigráfica blindada (aplicada no verso, com tinta vinílica) de 
alta resistência, autoadesivas. 
3.14.6 As dimensões deverão ser de acordo com as normas da 
identidade visual da COBRA TECNOLOGIA S/A constante no Anexo 4. 
3.14.7 As demais especificações técnicas deverão seguir itens do 
Anexo 1. 

DOS MATERIAIS: CONSUMÍVEIS, SUPRIMENTOS E PEÇAS  

3.15 A empresa PROPONENTE deverá providenciar o fornecimento e entrega 
de todos consumíveis, suprimentos e peças, exceto papel, de acordo com 
os pedidos efetuados, as especificações e recomendações constantes em 
seu catálogo de produtos, ou sempre que se fizer necessário (se a 
utilização dos componentes se mostrar mais onerosa do que as 
recomendações iniciais do proponente).  

3.16 A COBRA TECNOLOGIA S/A fará o acompanhamento do custo de 
impressão e de manutenção do equipamento, via sistema de gestão de 
impressão, considerando as quantidades de consumíveis, suprimentos, 
peças utilizadas, índice de falha e capacidade de impressão informada na 
proposta comercial. Caso os custos para aquisição destes componentes 
se mostrem mais onerosos que aqueles apresentados na proposta, os 
valores serão abatidos dos valores de pagamento mensal previstos nos 
contratos firmados, bem como serão aplicadas as sanções cabíveis. 

3.17 Estima-se as quantidades mensais de impressão de páginas por tipo de 
Equipamento, conforme abaixo: 

Tipo Impressora Média mensal de Impressão 
1 3.500  
2 6.000  
3 1.500  
4 1.500  
5 2.500  

3.18 Não será permitida a utilização de consumíveis compatíveis ou similares. 
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3.19 Deverá constar da embalagem do cartucho, ou em seu interior, instruções, 
em Português, sobre o correto uso do material (artigo 31 da Lei 8.078, 
Código de Defesa do Consumidor). 

3.20 Deverão ser fornecidos cartuchos de toner, de acordo com a norma 
ISO/IEC 19752, durante a vigência do contrato e com base na estimativa 
de impressão mensal. Os referidos cartuchos deverão estar nas 
capacidades mínimas conforme catálogo do fabricante.  

3.21 Todos os cartuchos fornecidos devem possuir as capacidades mínimas de 
impressão padronizadas. Não serão aceitos cartuchos de “start” com 
rendimento inferior aos especificados. 

3.22 Os cartuchos de toner, unidades de revelação (cilindro fotocondutor), ou 
qualquer outro componente de impressão, deverão permitir a remanufatura 
ou recondicionamento por terceiros. 

3.23 Entende-se por remanufatura ou recondicionamento o desmonte total do 
cartucho, sua completa limpeza e a substituição do toner, do cilindro OPC, 
da wiper blade (lâmina de limpeza) e de todos os componentes internos 
desgastados. Caso a unidade de revelação e o cartucho sejam fornecidos 
separadamente, o cartucho deverá permitir sua completa limpeza, a 
substituição do toner, buchas de vedação e quaisquer outros componentes 
internos desgastados. 

3.24 Não será aceito que a impressora apresentada utilize cartucho de toner 
passível somente de recarga (limpeza do cartucho ou depósito de pó e 
reposição de toner). 

3.25 Não serão aceitos mecanismos que reutilizem ou reaproveitem o pó de 
toner descartado no processo de impressão.  

3.26 Disponibilidade de consumíveis, suprimentos e peças no mercado: A 
empresa proponente deverá declarar na proposta que os materiais 
utilizados nas impressoras estarão disponíveis para entrega, em 
quantidade suficiente para os equipamentos a serem adquiridos, ofertados, 
e pelo prazo mínimo de cinco anos após assinatura do contrato.  

3.27 A COBRA TECNOLOGIA S/A poderá utilizar cartuchos remanufaturados 
ou recondicionados em suas impressoras; sendo assim, esta utilização 
não deverá implicar na perda ou redução da garantia da impressora. Esta 
utilização poderia se dar, por exemplo, para evitar preços acima dos 
valores de mercado ou falta de consumíveis nos clientes, por dificuldade 
de fornecimento pela proponente. 

3.28 O fornecimento de Consumíveis (toner), Suprimentos (manutenção 
preventiva: fusores, reveladores, cilindros e materiais que tenham 
necessidade de substituição pelo desgaste de uso) e Peças de Reposição 
para manutenção corretiva, deverão respeitar os prazos de atendimentos 
previstos no ANS. 

3.29 A Produtividade dos suprimentos e consumíveis (quantidade de páginas 
impressas) não poderá ser inferior a 98% daquela declarada, constantes 
no Anexo 3, sob pena de abatimento de valores nos pagamentos mensais 
correspondentes aos percentuais não observados. Os valores a serem 
abatidos pela Contratante serão calculados conforme ANS – Indicador II 
(item 13.2), bem como aplicação de sanções cabíveis.  
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4. Pedidos de Compras: 

PEDIDOS DE EQUIPAMENTOS  

4.1 Estima-se que os pedidos serão emitidos, com periodicidade mensal, com 
detalhamento do Tipo de Equipamento, quantidades e locais de entrega 
(Anexos 5 e 7) e deverão conter os seguintes itens: 

 

4.2 Anexo 2 – Estimativa de Aquisição contêm o detalhamento de estimativa 
de aquisição, tipos de equipamentos e municípios para entrega dos 
primeiros pedidos (5 meses) para a entrega dos bens, bem como as 
demais quantidades, totalizando os três mil equipamentos:  

 

4.3 As quantidades indicadas não significam garantia de compra, bem como a 
falta de indicação não deve ser considerada como excludente para fins de 
atendimento às demandas. 

4.4 Os pedidos serão emitidos, sempre que possível, via aplicativo de gestão, 
que também poderá ser usado para respectiva confirmação de entrega. 
Quando não possível, será encaminhado arquivo contendo as informações 
necessárias para a operação.  

 

 

Tipo de Equipamento Itens constantes no pedido 
I Equipamento com 02 consumíveis  
II Equipamento com 02 consumíveis  
III Equipamento com 01 consumível 
IV Equipamento com 01 consumível 
V Equipamento com 01 consumível  

Mês TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V Total 
1 90 10 41 2 16 159 
2 - - - - - - 
3 279 47 - - 107 433 
4 279 47 - - 107 433 
5 279 46 - - 106 431 
6 148 21 6 - 49 224 
7 144 21 6 - 49 220 
8 144 21 6 - 49 220 
9 144 21 6 - 49 220 

10 144 21 6 - 49 220 
11 144 21 6 - 49 220 
12 144 21 6 - 49 220 

Total 1.939 297 83 2 679 3.000 
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PEDIDOS COMPLEMENTARES DE CONSUMÍVEIS, SUPRIMENTOS E PEÇAS 

4.5 Estima-se que os pedidos serão emitidos, com periodicidade quinzenal, 
com detalhamento do Tipo de Equipamento, nomenclatura e código 
utilizados pelo fornecedor para o item de compra, quantidades e locais de 
entrega (Anexos 5 e 7). 

4.6 Os consumíveis de pedidos complementares deverão ser entregues nas 
dependências onde estão instalados os equipamentos ou nos Centros de 
Assistência Técnica - CAT da COBRA TECNOLOGIA S/A (Estoque de 
contingência), conforme designação nos respectivos pedidos. 

4.7 Os suprimentos e peças serão entregues nos CAT da COBRA 
TECNOLOGIA S/A, conforme Anexo 8, relação de CAT. 

4.8 O fornecimento de peças, em contrapartida ao pagamento do FEE 
Mensal, se dará por quantidade suficiente para a manutenção de todos os 
equipamentos adquiridos, de acordo com os índices de falhas 
especificados inicialmente pelo proponente, conforme preenchimento do 
Anexo 3. Se necessários pedidos e entregas adicionais, pela não 
confirmação da produtividade informada, haverá desconto do valor a ser 
faturado, conforme ANS, indicador II -  item 13.2. 

4.9 A entrega das peças deverá ocorrer de forma antecipada, em relação à 
necessidade da utilização de acordo com os prazos de entrega de 
equipamentos, limitado a 15 dias úteis.  

4.10 O pagamento ocorrerá em função da quantidade pedida para 
equipamentos, consumíveis e suprimentos. Para as peças, será realizado 
pagamento mensal de Seguro de disponibilidade de peças, FEE Mensal, 
conforme proposta apresentada pela Proponente – Anexo 3 – Preços de 
Equipamentos.   

 

5. Condições de Entrega: 
5.1 As entregas dos bens deverão ser efetuadas nos prazos, conforme 

definição na Cláusula de ANS – Indicador I (Item 13.1) e itens abaixo, 
contados a partir da data do pedido entregue, com a indicação das 
quantidades e endereços de entrega, no período compreendido entre 9h e 
16h, em dias úteis -  de segunda-feira a sexta-feira.  

5.2 Admite-se, decorrente da necessidade de o fornecedor montar fluxo de 
produção e entrega de equipamentos e materiais, que a primeira entrega 
ocorra em até 60 dias após a emissão do pedido pela Cobra Tecnologia, 
as demais devem seguir os prazos apresentados conforme itens abaixo:  

5.3 Equipamentos: Entregas, em até 15 dias úteis, após colocação do pedido, 
nos locais de utilização (dependências) e nos CAT da COBRA 
TECNOLOGIA S/A (contingência – aproximadamente 3% do Lote), em 
pedidos mensais a serem encaminhados à proponente. 

5.4 Consumíveis: Entregas, em 10 dias úteis, após colocação do pedido, nos 
locais de instalação dos equipamentos (dependências) e nos CAT da 
COBRA TECNOLOGIA S/A (contingência – aproximadamente 3% do 
Lote), em pedidos quinzenais a serem encaminhados à proponente. 

5.5 Suprimentos: Entregas, em 10 dias úteis, nos CAT da COBRA 
TECNOLOGIA S/A, em pedidos quinzenais a serem encaminhados à 
proponente.  
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5.6 Peças: Entregas, nos CAT da COBRA TECNOLOGIA S/A, concomitante 
com os prazos de entrega de equipamentos. 

5.7 Frete: A responsabilidade do frete de envio dos equipamentos, 
consumíveis, suprimentos e peças será da proponente vencedora, bem 
como o frete referente a lotes rejeitados, garantia ou entregas de 
amostras. 

5.8 Para o pagamento dos equipamentos, das aquisições posteriores de 
consumíveis e suprimentos, em pedidos complementares e também do 
FEE mensal, será obedecida a regra de pagamento detalhada no item 11 
– Condições de Pagamento – da Composição de Valores da Fatura.  

5.9 Todos os itens devem ser entregues em embalagens que garantam a 
integridade física dos mesmos. 

5.10 As entregas devem ser registradas mediante carimbo e assinatura em 
Termo de Aceite – Anexo 6, por funcionário responsável pelo recebimento 
no local de entrega. 

5.11 Os materiais deverão ser embalados de acordo com as unidades do 
produto definidos na coluna “Embalagem Primária” do Anexo 7 e 
acondicionadas em caixas com o limite de unidades do produto definido 
na coluna “Embalagem secundária”, sempre que atingido o limite de 
unidades do produto definido deverá ser utilizado uma nova embalagem. 
Para logística de transporte, o fornecedor pode agrupar diversas 
embalagens primárias ou secundárias em uma “Embalagem Terciária”. O 
não atendimento das especificações de “Embalagem” poderá gerar recusa 
no recebimento do material. 

5.12 A Proponente deverá informar por meio de integração via Web Service 
entre os sistemas de gestão, a entrega dos equipamentos e materiais nos 
locais indicados pela Contratante. Quando não for possível, a proponente 
deverá registrar as entregas na Planilha de Acompanhamento de Entrega 
(Anexo 7), com a inclusão das informações de entrega (no mínimo, Nr. 
Nota Fiscal, data, matrícula e nome do responsável pelo recebimento), 
com envio diário do arquivo atualizado à COBRA TECNOLOGIA S/A. 

5.13 Os Locais definitivos de entrega dos equipamentos e demais consumíveis, 
suprimentos e peças serão informados quando da elaboração das 
solicitações de entrega. 

 

6. Condições de Instalação e Implementação: 
6.1 As instalações serão realizadas pelos técnicos da Cobra Tecnologia S/A, 

previamente treinados, conforme condições descritas nos itens de 
Treinamento. 

6.2 Além do treinamento a ser realizado, a Proponente deverá entregar roteiro 
de instalação com imagens e texto contendo orientações para instalação e 
utilização dos equipamentos nas dependências dos usuários concomitante 
com entrega dos equipamentos. 

6.3 O roteiro de instalação do equipamento, de responsabilidade da 
Proponente, será validado durante as instalações do piloto e eventuais 
necessidades de ajustes, deverão ser customizados pela Proponente, no 
prazo limite de 5 dias úteis. 
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7. Condições de Aceite: 

DOS CONSUMÍVEIS, SUPRIMENTOS E PEÇAS 

7.1 A inspeção visual é feita a 100% e, para a inspeção de ensaios, é adotada 
o plano de amostragem simples, inspeção comum nível III – NQA 1%, da 
NBR 5426, conforme tabela abaixo. 

7.2 Todos os itens fornecidos deverão ser novos e originais, de acordo com as 
especificações do fabricante. Não serão aceitos itens informados como 
“similares”. 

7.3 No caso de rejeição de lote o ônus, a responsabilidade (inclusive sobre as 
despesas de recolhimento) e reenvio dos produtos serão de 
responsabilidade da proponente vencedora, além de possíveis multas e 
penalidades decorrentes do descumprimento de prazos contratados. 

7.4 O novo prazo de fornecimento deverá ser metade do prazo original. 

Plano de Amostragem Simples - NBR 5426 
Inspeção Comum Nível III - NQA 1% 

QUANTIDADES FALHAS 
LOTE AMOSTRA ACEITA REJEITA 
2 a 8 3 0 1 
9 a 15 5 0 1 

16 a 25 8 0 1 
26 a 50 8 0 1 
51 a 90 20 0 1 

91 a 150 32 1 2 
151 a 280 50 1 2 
281 a 500 80 2 3 
501 a 1200 125 3 4 

1201 a 3200 200 5 6 
3201 a 10000 315 7 8 

10001 a 35000 500 10 11 

DA QUALIDADE DE IMPRESSÃO 

7.5 As cópias e impressões dos equipamentos terão que ser de boa qualidade 
e não poderão apresentar quaisquer dos seguintes defeitos: 
7.5.1 Linhas verticais e/ou manchas brancas na impressão em preto, ou 

pretas na impressão em branco; 
7.5.2 Manchas idênticas equidistantes em relação à vertical da folha 

impressa; 
7.5.3 Ausência de cópia ou páginas parcialmente brancas; 
7.5.4 Gradiente de cor na imagem em relação à horizontal da folha 

impressa; 
7.5.5 Faixas largas e escuras com extremidades embaçadas na 

horizontal; 
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7.5.6 Imagens sem nitidez, com linhas mais claras horizontalmente ou 
causadas por variação de cores; 

7.5.7 Background ao longo da página (mancha cinza em toda a página) e 
Cores disformes ou não equivalentes à imagem impressa; 

7.5.8 Outros defeitos que dificultem ou impeçam a visualização das 
impressões e digitalizações; 

7.5.9 As impressões com toner magnético deverá obedecer às normas do 
BACEN sobre a qualidade de cheques. 

7.6 Se as imperfeições nas cópias e impressões ocorrerem por falhas de 
fabricação de consumíveis, suprimentos ou peças, as mesmas deverão 
ser substituídas, sem custo adicional, respeitando os prazos descritos no 
ANS.  

ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

7.7 Para fins de aceitação de equipamentos serão consideradas em 
conformidade se obedecidas as seguintes regras: 
7.7.1 Realização da Entrega, Instalação, Ativação e Configuração de 

equipamento 
7.7.1.1  Após a realização de testes por técnico da COBRA 

TECNOLOGIA S/A. 
7.7.1.2  Após o equipamento estar em perfeito funcionamento; 
7.7.1.3  Após identificação automática do equipamento instalado na 

solução de   Gerenciamento de Impressão. 
7.8 Para fins de aceitação dos Materiais serão consideradas em conformidade 

se realizada a entrega mediante carimbo e assinatura em Termo de 
Aceite, por funcionário responsável pelo recebimento no local de entrega.  

7.9 Se houver divergência apurada no momento do pagamento da fatura, 
poderão ser exigidos os Termos de Aceite de entrega dos equipamentos 
ou materiais (Anexo 6), devidamente assinados e carimbados pelos 
destinatários.  

 

8. Condições de Garantia e Assistência Técnica, Manutenção e Suporte 
Técnico: 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 

8.1 A proponente prestará garantia integral com prazo, no mínimo de 90 dias, 
contados da data do aceite, contra qualquer defeito de fabricação dos 
equipamentos adquiridos que os mesmos venham a apresentar, incluindo 
avarias no transporte até os locais de entregas, mesmo após ocorrida sua 
aceitação ou aprovação pela COBRA TECNOLOGIA S/A.  

8.2 A garantia inclui a substituição dos equipamentos ou materiais 
defeituosos, que ocasionem problemas ou falhas técnicas e serão 
substituídos, sem ônus para a COBRA TECNOLOGIA S/A, no prazo 
máximo de 10 dias úteis, a contar da notificação do fato. 

8.3 Os equipamentos ou materiais entregues em substituição, inclusive os 
substituídos ou repostos durante o período de garantia, serão novos, sem 
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uso, reforma ou recondicionado e deverão ter prazo de garantia igual ou 
superior ao dos substituídos. 

DA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO 

8.4 Os serviços de manutenção e assistência técnica mencionados no caput 
desta cláusula serão prestados preferencialmente no local da instalação 
dos equipamentos de Impressão, inclusive durante o período de garantia 
de 90 dias, por técnicos da Contratante, treinados pela Contratada.  

8.5 A PROPONENTE deverá prover serviços de suporte técnico de help desk 
para atendimento das necessidades técnicas mediante a utilização dos 
seguintes canais de comunicação: 
8.5.1 Telefone (0800): de segunda a sexta-feira, de 8h às 19h; 
8.5.2 Internet para a realização de consultas: 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. 
8.6 A PROPONENTE deverá dar suporte a qualquer necessidade referente a 

hardware, configuração de equipamento de impressão problemas de 
digitalização e cópias, impressão desconfigurada (uso do duplex, 
timbrado, troca de consumíveis, conectividade da impressora, dentre 
outros). 

8.7 Em todas as atividades de suporte técnico, os profissionais da 
PROPONENTE deverão utilizar a língua portuguesa, exceto no uso de 
termos técnicos e na utilização de textos técnicos, que poderão estar 
redigidos no idioma inglês. 

8.8 Além das demais obrigações estabelecidas neste documento, constituem-
se ainda em obrigação da PROPONENTE: 
8.8.1 Reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, os equipamentos e demais recursos 
disponibilizados nos equipamentos de Impressão objeto deste 
documento, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da fabricação ou dos materiais empregados. 

8.8.2 Ministrar, sob sua responsabilidade e ônus, aos profissionais 
disponibilizados para a execução dos serviços da Contratada, 
treinamentos e atualização técnica (instalação, manutenção e 
operação da máquina) - para 8 Multiplicadores Credenciados da 
COBRA TECNOLOGIA S/A) ou sempre que existirem modificações, 
alterações que justifiquem um novo treinamento, conforme item 9 – 
Treinamentos e Capacitação. 

8.8.3 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos 
termos das legislações vigentes, observando todos os requisitos 
legais e métodos de segurança na sua execução. 

8.8.4 Responsabilizar-se pelos custos e despesas com comunicação de 
dados (modems, linhas telefônicas, ligações locais e interurbanas 
etc.), locomoção e estadias, bem como quaisquer outros que 
decorram da execução dos serviços de suporte técnico do objeto do 
contrato. 

8.8.5 Responsabilizar-se por quaisquer prejuízos que as falhas ou 
imperfeições dos equipamentos, na execução dos serviços, venham 
a causar à Contratante ou a terceiros, de modo direto ou indireto. 

8.8.6 Disponibilizar para a Contratante toda e qualquer informação gerada 
e/ou obtida, a qual será sigilosa, sendo vedada a sua divulgação a 
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terceiros ou mesmo apontamentos por qualquer meio de anotação 
que possa propiciar exposição a estranhos a esta relação contratual. 

8.9 A PROPONENTE deverá providenciar a substituição dos equipamentos de 
Impressão que apresentem constantes inoperâncias e vícios de operação, 
por outro com as mesmas características ou superiores, em até cinco dias 
úteis a contar da data da oficialização do comunicado pela COBRA 
TECNOLOGIA S/A, durante o período de garantia.   

8.10 Consideram-se constantes inoperâncias os equipamentos de impressão 
que apresente a mesma ocorrência por três vezes no período de 60 
(sessenta) dias corridos, durante o período de garantia.   

8.11 Para atender o contido no caput do artigo, o equipamento deverá ser 
equivalente ou superior, ou com mesmas características técnicas ao 
retirado previamente homologado pela COBRA TECNOLOGIA S/A. 

GARANTIA DE FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS 

8.12 As empresas proponentes do Lote “1” e Lote “2” devem apresentar 
propostas para fornecimento de Consumíveis (Toner) para os respectivos 
equipamentos oferecidos, com base na estimativa de impressão mensal 
apresentadas no item 3.17. 

8.13 O fornecimento deverá ocorrer de acordo com as necessidades 
apresentadas pela COBRA TECNOLOGIA S/A, durante toda a vigência do 
instrumento derivado da ata (em até 60 meses), cabendo ao fornecedor 
garantir a disponibilidade dos Consumíveis e realizar as entregas de 
acordo com as condições deste Termo de Referência.   

GARANTIA DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO - ITENS DE REPOSIÇÃO 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

8.14 As empresas proponentes do Lote “1” e Lote “2” devem apresentar 
propostas para fornecimento de Suprimentos para manutenção preventiva 
com itens de desgaste natural de acordo com a quantidade de folhas 
impressas, tendo como exemplo e não se limitando ao detalhamento 
efetuado no Glossário, para os respectivos equipamentos oferecidos, com 
base na estimativa de impressão mensal apresentadas no item 3.17. 

8.15 O fornecimento deverá ocorrer de acordo com as necessidades 
apresentadas pela COBRA TECNOLOGIA S/A, durante toda a vigência do 
instrumento derivado da ata (em até 60 meses), cabendo ao fornecedor 
incluir declaração na proposta a disponibilidade do Suprimento e realizar 
as entregas de acordo com as condições deste Termo de Referência. 
Deverão ser apresentadas as listas completas dos suprimentos a serem 
utilizados nas impressoras, a frequência de substituição em relação ao 
volume de cópias emitidas e os preços unitário e total correspondentes. 

GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS – ITENS DE REPOSIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO CORRETIVA 

8.16 As empresas proponentes do Lote “1” e Lote “2” devem apresentar 
propostas para fornecimento de Peças de Reposição para manutenção 
corretiva para os respectivos equipamentos oferecidos, com base na 
estimativa do proponente quanto ao índice de falha mensal da Impressora 
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ou de cada módulo, de acordo com as condições deste Termo de 
Referência.  

8.17 As empresas deverão apresentar a lista completa das Peças de 
Reposição a serem utilizadas nas impressoras em manutenção corretiva, 
bem como o índice de falha mensal e o preço unitário de cada um. 

8.18 O fornecimento deverá ocorrer de acordo com as necessidades 
apresentadas pela COBRA TECNOLOGIA S/A durante a vigência do 
instrumento derivado da ata (em até 60 meses), cabendo ao fornecedor 
garantir a disponibilidade dos Acessórios e Peças de Reposição e realizar 
as entregas de acordo com as condições apresentadas no item 03 e 
Anexo 1 referentes às especificações Técnicas.  

8.19 As empresas proponentes do Lote “1” e Lote “2” devem apresentar 
propostas prevendo um valor mensal por cada equipamento vendido, 
visando a disponibilização de todas Peças de Reposição - Itens de 
manutenção corretiva para os respectivos produtos oferecidos, conforme 
preenchimento da planilha do Anexo 3, de acordo com as condições 
apresentadas no item 03 e Anexo 1 referentes às especificações técnicas. 

8.20 O fornecimento deverá ocorrer de acordo com as necessidades de 
entrega de equipamentos apresentadas pela COBRA TECNOLOGIA S/A 
durante toda a vigência do instrumento derivado da ata (em até 60 
meses), cabendo ao fornecedor garantir a disponibilidade das Peças de 
Reposição e realizar as entregas de acordo com as condições 
apresentadas no item 03 e Anexo 1 referentes às especificações 
Técnicas.  

8.21 Durante toda a vigência do instrumento derivado da ata (em até 60 
meses), a COBRA TECNOLOGIA S/A fará o acompanhamento da 
disponibilidade e produtividade das Peças de Reposição para manutenção 
corretiva da Impressora obrigando-se a proponente vencedora a garantir a 
disponibilidade de peças projetada.  

8.22 Quando da assinatura do contrato, Anexo VI da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, será exigida garantia de 2% (dois por cento) sobre o valor 
contratado, nos termos do artigo 56 da lei nº 8.666/93.   

8.22.1. A garantia deverá ser válida durante todo o período de vigência do 
contrato. 

9. Treinamentos e Capacitação: 

9.1 A PROPONENTE deverá treinar a equipe técnica e de gestão da 
Contratante em até 30 (trinta) dias após o acionamento pela Cobra 
Tecnologia, em todas as características dos equipamentos envolvidos na 
prestação do serviço. 

9.2 Este treinamento deverá ter como objetivo capacitar as equipes a suportar 
as aplicações, sistemas e infraestrutura, bem como efetuar a manutenção 
dos equipamentos nos pontos em que as mesmas irão interagir com a 
prestação do serviço. 

9.3 Este treinamento deverá ser ministrado em ambiente da COBRA 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS, no Rio de Janeiro, devendo abranger uma 
equipe de, no mínimo, 08 funcionários e possuir uma carga horária de, no 
mínimo, 16 horas/aula por modelo de equipamento, e que atenda à 
necessidade de se conhecer as funcionalidades, especificações e todos 
os procedimentos recomendados para manutenção corretiva e preventiva 
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por modelo de equipamento adquirido (instalação, manutenção e 
operação da máquina) para os Multiplicadores Credenciados da COBRA 
TECNOLOGIA S/A. 

9.4 O treinamento deverá ser suficiente para emissão de certificação técnica 
em nome dos participantes, inclusive com possibilidade destes treinados 
ministrarem novos treinamentos com replicação de conhecimento e de 
certificação técnica. 

9.5 Todo o material didático para o treinamento, bem como toda a 
documentação atualizada e adequada para gerenciamento, controle, 
operação e administração dos equipamentos e softwares dos 
equipamentos deverão ser fornecidos pela PROPONENTE sem quaisquer 
ônus adicionais ao mesmo. 

9.6 As despesas com locomoção e hospedagem quando necessário serão de 
responsabilidade do proponente. 

9.7 O material deverá ser claro e conciso, sem deixar, no entanto, de abranger 
todas as funcionalidades oferecidas pelos equipamentos, pelo Sistema de 
Gerenciamento de Impressão e utilização racional de equipamentos de 
impressão. 

9.8 A capacitação deverá também possibilitar aos técnicos repassar aos 
usuários todas as funções essenciais para a correta operação dos 
serviços previstos, no mínimo para as seguintes tarefas: 
9.8.1 Descrição das especificações técnica; 
9.8.2 Diagrama de blocos e de cabeamento; 
9.8.3 Descrição das funcionalidades de cada módulo; 
9.8.4 Configurações de hardware e software; 
9.8.5 Montagem e desmontagem de módulos e partes; 
9.8.6 Ajustes mecânicos e eletrônicos; 
9.8.7 Diagnósticos e sinalizações de falhas; 
9.8.8 Relação de falhas e suas possíveis soluções (troubleshooting); 
9.8.9 Descrição e orientação de como realizar a manutenção preventiva 

(periodicidade e peças relacionadas); 
9.8.10 Instruções básicas de operação dos equipamentos propostos; 
9.8.11 Abastecimento de mídias especiais, como papel, transparências, 

envelopes e etiquetas; 
9.8.12 Instruções básicas de operação dos softwares propostos; 
9.8.13 Solução dos principais problemas que poderão ocorrer na 

impressão; 
9.8.14 Instalação e customização de drivers nas estações de trabalho; 
9.8.15 Interpretação das mensagens do painel de controle e leds de 

sinalização dos equipamentos; 
9.8.16 Utilização da impressão através da bandeja manual; 
9.8.17 Principais mensagens de alertas provenientes dos equipamentos, 

como por exemplo Atolamentos, Níveis de consumíveis ou Tampas 
de compartimentos abertas; 

9.8.18 Utilização de bandejas de saída para mídias de gramaturas 
maiores do que as especificadas, como cartões; 

9.8.19 Utilização de mídia em formatos não padronizados nos 
equipamentos e impressão em frente e verso e timbrado; 

9.8.20 Substituição adequada de toner; 
9.8.21 Uso racional de impressão, inclusive impressão para meio digital e 

digitalização de documentos; 
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9.8.22 Quaisquer outros recursos necessários como cópia e 
escaneamento; 

9.8.23 Orientação para abertura de chamado técnico. 
9.9 A PROPONENTE deverá fornecer material de treinamento, por meio de 

painel no próprio equipamento, que permita ao usuário utilizar os novos 
recursos disponíveis nos equipamentos de Impressão, inclusive com dicas 
de redução de impressões.  

10. Homologação: 

AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

10.1 Para a homologação de equipamentos de impressão, a PROPONENTE 
deverá atender a especificação dos equipamentos do Anexo 1. A 
Homologação, a ser realizada anteriormente à assinatura do contrato, será 
efetuada pelos técnicos da COBRA TECNOLOGIA S/A e de seus 
possíveis clientes.  

10.2 Em caso de necessidade de homologação por descontinuidade de 
fabricação de equipamento, a PROPONENTE deverá fornecer justificativa 
para a Contratante. 

DOCUMENTAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

10.3 A PROPONENTE deverá fornecer: 
10.3.1 Identificação do fabricante do equipamento; 
10.3.2 Modelo do equipamento; 
10.3.3 Procedência (país de origem e unidade fabril); 
10.3.4 Ano de fabricação; 
10.3.5 Identificação detalhada de todos os componentes do equipamento 

– marca, modelo, versões de firmware, chipset e revisões, quando 
for o caso; 

10.3.6 Drivers necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. 
10.4 Declarações: A PROPONENTE deverá fornecer à COBRA TECNOLOGIA 

S/A uma declaração referente a este documento, contendo os seguintes 
termos: 
10.4.1 Todos os exemplares serão fornecidos exatamente de acordo com 

o Relatório de Aceite da Homologação a ser elaborado no 
processo de aquisição. Definir modelo relatório de homologação. 

10.4.2 Todos os componentes do equipamento serão novos, sem uso, 
reforma ou recondicionamento, e que não estarão fora de linha de 
fabricação até a data da divulgação do Aceite da Homologação. 

10.4.3 O equipamento e todos os seus periféricos e demais programas 
fornecidos pela PROPONENTE, deverão ser compatíveis com os 
Sistemas Operacionais exigidos no item 10.9 - Compatibilidade. 

LABORATÓRIO 

10.5 Entrega em laboratório: 
10.5.1 Deverão ser entregues até 2 (duas) amostras do equipamento com 

todos os seus componentes e acessórios para homologação, em 
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até cinco dias úteis após aviso formal da Contratante, em dia útil, 
das 9h às 17h. 

10.5.2 O equipamento ofertado deverá atender a todos os requisitos 
descritos nesta especificação.  

10.6 Local de entrega:  
10.6.1 Centros de Assistência Técnica da BBTS em Brasília e no Rio de 

Janeiro conforme Anexo 8 
10.7 Documentação e drivers: A PROPONENTE encaminhará, juntamente 

com os protótipos para homologação, os seguintes itens: 
10.7.1 Manual do usuário, em meio eletrônico, em português (Brasil) ou 

inglês, com índice analítico, contendo informações detalhadas e 
atualizadas sobre a instalação, configuração, operação e 
administração do equipamento; 

10.7.2 Conjunto de manual técnico e/ou documentação específica, em 
meio eletrônico, contemplando todas as placas e periféricos que 
integrem o equipamento, em português (Brasil) ou inglês, bem 
como a respectiva atualização, se houver, em mesma quantidade; 

10.7.3 Conjunto, em meio eletrônico, dos drivers de 
configuração/softwares de todas as placas e periféricos que 
integrem o equipamento, bem como a respectiva atualização, se 
houver, em mesma quantidade; 

10.7.4 Documentação/manual de programação, em meio eletrônico, dos 
módulos e periféricos que integram o equipamento, com 
detalhamento das primitivas disponíveis (funções, códigos de 
retorno, parâmetros de entrada e saída, códigos de erros, etc.) e 
dos protocolos de comunicação, necessários ao desenvolvimento 
de API. 

10.8 Funcionamento: 
10.8.1 Em laboratório, o equipamento deverá ser submetido a testes que 

reproduzam as condições de funcionamento, descritas no manual 
do usuário. 

10.8.2 O equipamento deverá funcionar conectado a uma rede Ethernet 
TCP/IP, por meio do adaptador interno de rede. 

10.8.3 O gerenciador de rede deverá possibilitar a administração remota 
das configurações TCP/IP, do status e das capacidades do 
equipamento, e do monitoramento dos consumíveis, conectado a 
uma rede Ethernet TCP/IP, por meio do adaptador interno de rede. 

10.8.4 Os equipamentos deverão possibilitar a captura de informações 
dos trabalhos impressos (jobs) através de softwares de 
contabilização de mercado. 

10.8.5 No laboratório disponibilizado deverá ser efetuada a conferência do 
equipamento entregue e dos softwares que o acompanham e o 
avaliará realizando testes que simulem o ambiente real de uso e 
também condições de funcionamento, descritas no manual do 
usuário, devendo funcionar sem ocorrência de erros. 

10.9 Compatibilidade: O equipamento com todos os seus componentes e 
programas fornecidos são compatíveis com os seguintes sistemas 
operacionais e versões superiores lançadas até a data da publicação do 
Projeto Básico: 
10.9.1 MS-Windows 7 Pro (versões 32 e 64 bits). 
10.9.2 MS-Windows Vista. 
10.9.3 MS-Windows 8.1 Pro (versões 32 e 64 bits). 
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10.9.4 Linux SuSE Enterprise Desktop (versões 32 e 64 bits). 
10.9.5 Linux openSUSE 11.1 (versões 32 e 64 bits). 
10.9.6 Linux Ubuntu Desktop 12.04 (versões 32 e 64 bits). 

10.10  Hardware: Os exemplares utilizados durante o período de avaliação 
deverão ser fornecidos pela PROPONENTE a título de demonstração e 
serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e 
desmontados. Ao final da avaliação, os equipamentos poderão ser 
devolvidos à PROPONENTE no estado em que se encontrarem. 

10.11   Essas unidades poderão ser recebidas como parte dos equipamentos a 
serem adquiridos. As amostras entregues para homologação, não aceitas 
como parte dos equipamentos a serem adquiridos e que não venham a 
ser retiradas no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da 
comunicação de disponibilidade que será emitida ao final da fase de 
homologação, no endereço eletrônico (site) www.licitacoes-e.com.br, 
serão entregues a alguma instituição sem fins lucrativos, ou, se for o caso, 
descartados de alguma maneira (incinerados, inutilizados, desmontados, 
etc). 

10.12  Software: Os drivers de configuração/softwares deverão funcionar 
adequadamente com todos os sistemas operacionais solicitados. O 
equipamento também será testado com o enxoval de aplicativos utilizados 
por possíveis clientes, inclusive aqueles embarcados nas impressoras, 
devendo funcionar sem ocorrência de erros. 

10.13  Acompanhamento: Durante o período de avaliação, a critério da COBRA 
TECNOLOGIA S/A, poderá ser solicitado que a PROPONENTE forneça 
acompanhamento técnico local, através de analista próprio, sem ônus. 

10.14 Piloto: A COBRA TECNOLOGIA S/A poderá realizar teste piloto em 
ambiente de produção para homologação do equipamento, validação da 
documentação e de roteiro de instalação. 

10.15 Entrega em Piloto: A PROPONENTE deverá entregar dois exemplares 
do equipamento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a conclusão dos 
testes em laboratório, em local a ser anunciado oportunamente. Os 
exemplares deverão ser idênticos ao aprovado após a realização dos 
testes em laboratório. 

10.16 Roteiro de instalação: É de responsabilidade da PROPONENTE a 
confecção de roteiro para instalação do equipamento, que será 
homologado pela COBRA TECNOLOGIA S/A, quando da realização de 
Teste Piloto. 

10.17 Correções: A PROPONENTE deverá corrigir, em até 5 (cinco) dias úteis, 
eventual ocorrência detectada durante a aplicação dos testes em 
laboratório e piloto.  

10.18 Reprovação: O não atendimento a qualquer um dos itens constantes 
desta especificação implicará na reprovação do equipamento. 

DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DE CONSUMÍVEIS, SUPRIMENTO E PEÇAS  

10.19  Caso julgue necessário, a COBRA TECNOLOGIA S/A solicitará 
amostra(s) dos materiais licitados para efetuar um processo de 
homologação/qualificação. 

10.20  A PROPONENTE VENCEDORA deverá apresentar amostra(s) do(s) 
item(ns) solicitado(s) de acordo com as especificações técnicas exigidas 
neste Edital, sem ônus para a COBRA TECNOLOGIA S/A, no prazo 
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máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data da convocação feita pelo pregoeiro. 

 

DA ENTREGA DAS AMOSTRAS PARA HOMOLOGAÇÃO  

10.21 No caso de não haver entrega de amostra(s) para testes, ou ocorrer 
atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou haver entrega 
da(s) amostra(s) para homologação/qualificação fora das especificações 
previstas neste edital, a proposta da PROPONENTE será desclassificada 
e, a partir do comunicado de rejeição, poderá ser aberto processo de 
Sanção Administrativa para aplicação da penalidade de suspensão 
temporária pelo prazo de até 2 (dois) anos.  

Atenção: Caso seja reprovada a amostra o proponente terá prazo de até 
10 dias, não acumulativos, para apresentar novas amostras para 
homologação. Vencido o prazo o proponente será desclassificado do 
certame, sendo convocado o 2º colocado. 

10.22  Será desclassificada a proposta da empresa que descumprir o prazo 
estabelecido, sendo facultado à COBRA TECNOLOGIA S/A convocar a(s) 
PROPONENTE(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, 
para apresentação da(s) amostra(s) para avaliação técnica. 

10.23  As amostras serão submetidas a testes, simulando-se o ambiente real de 
trabalho, devendo se comportar adequadamente, conforme especificado. 

10.24  O prazo de homologação será de 10 (dez) dias úteis após a entrega das 
amostras. 

10.25  Ao final da avaliação, a(s) amostra(s) poderá(ão) ser devolvida(s) à 
PROPONENTE VENCEDORA no estado em que se encontrarem. 

10.26  Os testes poderão ocorrer em campo, nas instalações de possíveis 
clientes, nos Laboratórios da COBRA TECNOLOGIA S/A ou de terceiros. 

 

11. Condições de Pagamento: 

DOS PAGAMENTOS 

11.1  Os faturamentos serão efetuados em nome da COBRA TECNOLOGIA 
S/A no prazo de 30DDL (dias da liquidação), após a entrega dos 
equipamentos, consumíveis, suprimentos e peças, com a disponibilização 
dos postos de impressão com todas as funcionalidades, mediante a 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, devidamente 
acompanhadas, quando for o caso, dos relatórios de aceite (Anexo 6) dos 
respectivos bens. 

11.2  Deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos aos 
bens objeto deste documento, inclusive as despesas com consumíveis, 
suprimentos e peças, pessoal, remunerações, transporte, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, securitários e/ou 
quaisquer custos ou encargos necessários, decorrentes ou que venham a 
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ser devidos em razão da aquisição dos bens, não cabendo à COBRA 
TECNOLOGIA S/A quaisquer custos adicionais. 

11.3 A PROPONENTE deverá anexar à respectiva fatura de equipamentos e 
materiais o comprovante de origem dos bens importados oferecidos e 
respectiva quitação dos tributos de importação a eles referentes, no 
momento da entrega dos equipamentos, sob pena de devolução dos 
materiais rescisão contratual e multa, nos termos do art. 3º, III, do Decreto 
nº 7.174 de 12.05.2010.  

DA COMPROVAÇÃO DOS BENS ENTREGUES PARA EFEITO DE PAGAMENTO 

11.4  Os pagamentos dos bens adquiridos, objeto deste documento, serão 
efetuados após aceite Anexo 6, pela COBRA TECNOLOGIA S/A ou por 
possíveis clientes, conforme especificado nos itens “condições de 
entrega”. Consideram-se como efetivamente entregues os bens que se 
apresentarem em perfeitas condições de utilização pela COBRA 
TECNOLOGIA S/A ou seus eventuais clientes. 

11.5  A PROPONENTE deverá emitir no dia 20 de cada mês, ou primeiro dia 
útil subsequente, fatura relativa aos bens entregues, tendo como 
referência a medição efetuada no período (apuração do número de 
equipamentos, consumíveis, suprimentos e peças entregues desde o dia 
20 do mês anterior até o dia 19 do mês correspondente à fatura) por 
Centro de Custos, a ser encaminhada para o gestor do contrato na 
COBRA TECNOLOGIA S/A, contendo as informações e valores 
pertinentes ao período medido. 

11.6  Juntamente com a fatura, deverá ser entregue planilha contendo 
matrícula e nome dos funcionários responsáveis pelo recebimento dos 
bens (Anexo 7). Se houver divergência apurada no momento do 
pagamento da fatura, poderão ser exigidos os Termos de Aceite (Anexo 6) 
de entrega dos equipamentos ou materiais, devidamente assinados e 
carimbados pelos destinatários. 

11.7  Deverá ser aplicado no faturamento os descontos previstos no ANS - 
Acordo de Nível de Serviços - REGRAS DE APLICAÇÃO DE 
DESCONTOS. 

DA COMPOSIÇÃO DE VALORES DA FATURA 

11.8  A fatura, separada por Centro de Custo (CAT da COBRA TECNOLOGIA 
S/A), deverá ser composta por três itens distintos, conforme detalhado 
abaixo: 
11.8.1  Compra de equipamento:  

Tipo de 
Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1    
2    
N    

Total    

11.8.2 Consumíveis e Suprimentos: 
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Cód. 
Item Descriminação Unidade de 

Compra 
Quantidade 

Entregue 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1      
2      
N      
Total      

11.8.3 Faturamento Mensal para Seguro de Peças: Para os valores 
relativos ao seguro mensal de disponibilidade de peças de acordo 
com parque fornecido deverá ser descriminado, por tipo, o 
quantitativo de equipamentos entregues, com garantia já expirada: 

 

 

 

 

12. Multa: 
12.1 A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da 

presente Licitação ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da lei 
10.520/02, bem como em relação às previstas nos art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93, e, ainda: 
12.1.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor homologado em caso 

de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 
dias úteis, a contar da convocação por escrito da COBRA 
TECNOLOGIA S/A neste sentido, conforme o previsto § 2º do 
art.64, combinado com art.81 da Lei 8.666/93. A mesma multa 
poderá ser aplicada em caso de desistência dos lances ofertados 
pelas proponentes, bem como pelo atraso injustificado do licitante 
em fornecer o material conforme o prazo previsto neste edital. 

12.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso 
de desistência da empresa após ser consagrada vencedora do 
certame, especialmente, quando convocada não assinar o termo 
de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo e condições estabelecidos, facultando à COBRA 
TECNOLOGIA S/A invocar o disposto na parte final do § 2º do 
art.64 da Lei 8.666/93, com conseqüente convocação dos licitantes 
remanescentes, observando a ordem de classificação. 

12.2 Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002 se o licitante deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comparta-se de 
modo idôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais, poderá ficar pelo prazo de 
até 5 (anos): 
12.2.1  Impedido de contratar com a união; 

Tipo de 
Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1    
2    
N    

Total    
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12.3 A multa deverá ser recolhida na COBRA TECNOLOGIA S/A, no prazo de 
05(cinco) dias úteis a contar da intimação, sob pena de execução judicial. 

12.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
12.5 Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de 

força maior ou razoes de interesse público, desde que devidamente 
comprovados e enquadrados legalmente nestas situações. 

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

12.7 Se o fornecedor deixar de atender aos critérios estabelecidos (condições 
de entrega e condições de aceite), as demandas eventuais serão 
transferidas para outro fornecedor registrado. 

12.8 À COBRA TECNOLOGIA S/A fica reservado o direito de rescindir o 
presente contrato, se houver atrasos superiores a 10 (dez) dias, 
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial. 

12.9 A qualquer tempo, fase e/ou etapa, na hipótese de constatação de 
irregularidades, a PROPONENTE se obriga a substituir e/ou adequar a 
respectiva obrigação tida como irregular, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data do recebimento da notificação para este fim, sem 
quaisquer ônus adicionais e sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas neste instrumento. 

12.10  A não aceitação pela COBRA TECNOLOGIA S/A dos recursos 
disponibilizados (tecnológicos e humanos) pela PROPONENTE para a 
execução dos serviços ora ajustados, em desatendimento a qualquer 
exigência contida neste documento e Anexos ou por atraso na citada 
disponibilização, poderá implicar na rescisão do contrato, aplicando nas 
penalidades previstas no mesmo. 

12.11  A seu exclusivo critério, a COBRA TECNOLOGIA S/A poderá autorizar a 
concessão de novo prazo à PROPONENTE, que à época definirá, para 
que disponibilize os recursos em conformidade com a PROPONENTE. 

12.12  Ocorrendo a hipótese relativa à autorização de concessão de novo prazo, 
a PROPONENTE ficará sujeita à aplicação das multas previstas neste 
documento. 

12.13  O não cumprimento do prazo acima mencionado implicará na aplicação 
de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

13. ANS - Acordo de Nível de Serviço: 
13.1 Indicador I – Tempo de Entrega de Equipamento ou Materiais – TEEM 

13.1.1 Descrição: Representa o tempo máximo aceito pela COBRA 
TECNOLOGIA S/A para a entrega dos Equipamentos ou materiais solicitados. 

13.1.2 Metas:  15 dias úteis para equipamento 

   10 dias úteis para materiais. 

13.1.3 Periodicidade da Medição: Mensal, por equipamento ou 
material não entregue. 

13.1.4 Métrica:  TEEM = (DE – DS)        

   DS: Data da solicitação do equipamento ou material. 
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   DE: Data da entrega do equipamento ou material, no 
local indicado. 

13.1.5 Descontos: 0,5% do valor do bem por dia útil de atraso, até o 
limite de 20% 

 
13.2 Indicador II – Produtividade Média de Consumíveis e Suprimentos – 

PMCS  

13.2.1 Descrição: Representa % de atingimento de cópias produzidas 
pelo material instalado nas impressoras, em relação à quantidade declarada 
pelo proponente, separado por Consumível ou Suprimento. 

13.2.2 Metas:  98% da vida útil (quantidade de cópias produzidas) 
declarada pelo proponente.  

13.2.3 Periodicidade da Medição: Mensal, por tipo de Equipamento. 

13.2.4 Métrica:  PMCS = 1 - (QMPI / QDF) – 0,02 

       QMPI: Quantidade média de páginas impressas. 

    QDF: Quantidade de páginas impressas declarada 
pelo Fornecedor, por tipo de equipamento. 

13.2.5 Descontos: % não atingido na meta de produtividade do 
material diminuído de 2% (bônus) da contratante sobre a fatura mensal de 
cada tipo de Consumível ou Suprimento, até o limite de 20%. 

 

14. Aspectos de Segurança: 

DA PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1 Todas as informações geradas e armazenadas referentes ao objeto 
contratado serão de propriedade exclusiva da COBRA TECNOLOGIA S/A 
ou de possíveis clientes, não podendo a PROPONENTE, em nenhuma 
hipótese, utilizá-las ou divulgá-las para qualquer finalidade diversa do ora 
contratado, sem prévia autorização formalizada pela COBRA 
TECNOLOGIA S/A. 

14.2 A PROPONENTE se compromete a não usar, comercializar, reproduzir 
e/ou dar ciência a terceiros omissiva ou passivamente das informações e 
documentos fornecidos pela COBRA TECNOLOGIA S/A, em razão deste 
documento. 

14.3 Todos os dados e/ou documentação fornecidos por possíveis clientes ou 
pela COBRA TECNOLOGIA S/A à PROPONENTE ou geradas por esta 
última decorrentes do objeto deste documento deverão ser entregues à 
COBRA TECNOLOGIA S/A quando cessada a necessidade de consulta 
e/ou manipulação das informações definidas neste documento, pela 
PROPONENTE, bem como no término do contrato, quando for o caso. 

14.4 Violação ao estabelecido nesta cláusula e respectivos parágrafos sujeitará 
a PROPONENTE às penalidades previstas neste documento, inclusive à 
rescisão contratual, com aplicação das sanções decorrentes, sem prejuízo 
de responder ainda por eventuais perdas e danos causadas à COBRA 
TECNOLOGIA S/A ou possíveis clientes. 
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DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE 

14.5 Será de responsabilidade da COBRA TECNOLOGIA S/A tratamento e 
disponibilização à PROPONENTE das informações relativas e essenciais 
ao objeto do contratado, sendo certo que esta se obriga, 
incondicionalmente, a manter sigilo sobre todas e quaisquer informações 
obtidas, direta ou indiretamente, da COBRA TECNOLOGIA S/A, 
decorrente do contrato, sendo vedada em qualquer hipótese a sua 
revelação a terceiros. 

14.6 Em caso de quebra da guarda e sigilo, aludidos no caput desta cláusula 
ou de utilização pela PROPONENTE das informações lhes forem 
fornecidas pela COBRA TECNOLOGIA S/A, para fins diversos do ora 
contratado e que não tenha sido autorizado pela Contratante, a 
PROPONENTE responderá de forma incondicional, civil, criminal e 
administrativamente pelo fato, sem prejuízo de a COBRA TECNOLOGIA 
S/A promover a rescisão contratual, com a aplicação das penalidades 
previstas neste documento. 

14.7 A obrigação do sigilo e a confidencialidade prevista nesta cláusula são 
permanentes e por tempo indeterminado, subsistindo mesmo após a 
extinção do contrato. 

14.8 Com o objetivo de preservar ao máximo os dados/informações de 
interesse da COBRA TECNOLOGIA S/A, a PROPONENTE fica obrigada a 
firmar o Termo de Sigilo e Confidencialidade ao Acesso a Informações, 
conforme modelo padrão a ser fornecido pela Contratante. Obriga-se 
também a colher assinatura de todos os profissionais que disponibilizar 
para a execução dos serviços ora contratados no referido termo e 
apresentar à COBRA TECNOLOGIA S/A, quando por esta solicitado. 

14.9 A PROPONENTE não poderá, a qualquer pretexto, utilizar o nome da 
COBRA TECNOLOGIA S/A ou de possíveis clientes, bem como os 
recursos a ele fornecidos, como forma de propaganda e/ou divulgação, 
sem o consentimento expresso e formal destes. 

DIREITO AUTORAL 

14.10  A PROPONENTE garante que as licenças de uso da solução objeto deste 
documento, as informações e os serviços a serem prestados por força do 
contrato não infringem quaisquer direitos autorais ou segredos Industriais, 
e defenderá a COBRA TECNOLOGIA S/A ou possíveis clientes nos 
processos administrativos e judiciais, cujo objeto for direito autoral ou 
violação de patente vigente, pagando as custas, perdas e danos, 
honorários advocatícios e demais despesas processuais, definitivamente 
arbitrados, desde que a Contratante notifique-a prontamente, por escrito, 
da demanda. 

14.11 Além das sanções previstas neste documento, a PROPONENTE 
responsabiliza-se por quaisquer prejuízos que porventura venha a causar 
à COBRA TECNOLOGIA S/A ou possíveis clientes em virtude de infração 
ao disposto no caput desta cláusula. 

14.12  Obriga-se a PROPONENTE a comunicar à COBRA TECNOLOGIA S/A, 
por escrito, todas as informações, prazos, atos e fatos relativos à evolução 
dos acontecimentos, possibilitando a este, a tomada das providências que 
julgar necessárias. 
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14.13  Caso a demanda de que trata a caput desta cláusula tenha se iniciado ou 
esteja por se iniciar, a PROPONENTE, às suas expensas, procurará obter 
para a COBRA TECNOLOGIA S/A o direito de continuar usando o 
software ou providenciará a substituição ou modificação do mesmo, de tal 
forma que deixe de ferir direito autoral ou de patente pertencente a 
terceiros. 

14.14  A COBRA TECNOLOGIA S/A concorda em não promover ou permitir que 
seja efetuada a engenharia reversa, desmontagem ou descompilação do 
software, salvo, por solicitação da PROPONENTE, quando se tornem 
necessárias para obter a interoperabilidade com outro programa de 
computador criado de forma independente, ou quando a lei assim 
dispuser. 

14.15  A COBRA TECNOLOGIA S/A poderá realizar modificações nos softwares 
da PROPONENTE, previamente acordado com a PROPONENTE, 
somente para atender as suas necessidades e não com o objetivo de criar 
outro software, partindo das informações nele contidas para a criação de 
outro programa similar com o objetivo claro de comercialização. 

 

15. Vigência: 

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

15.1 A ata entrará em vigor a partir da assinatura e terá vigência de 12 (doze) 
meses para aquisição de equipamentos e o instrumento derivado da ATA 
terá vigência de 60 (sessenta) meses para aquisição de consumíveis, 
suprimentos e peças, observando-se que o prazo inicial e eventual(is) 
prorrogação(ões) não poderá ultrapassar o limite legal da Lei n.º 8.666/93.  
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ANEXO 1 

Especificações técnicas mínimas dos equipamentos de impressão 

 
Tipo I - IMPMM - Impressora Laser Multifuncional Monocromática A4. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
IMPRESSÃO 
 
Tecnologia: Impressão por processo eletrofotográfico a seco, tipo Laser ou LED. 
 
Velocidade: Impressão em formato A4 ou CARTA de, no mínimo, 50 ppm 

(cinquenta páginas por minuto) no modo rascunho, face única, com 
aproximadamente 5% de cobertura. 

 
Resolução: Igual ou superior a 1.200 x 1.200 dpi, 
 
Ciclo de trabalho mensal máximo: Suporta a impressão de, no mínimo, 250.000 

(duzentas e cinquenta mil) páginas, conforme descrição do fabricante. 
 
Alimentação de formulários: Automática, de folhas de papel por bandeja. 

 
Bandeja de formulários: Desconsiderando a bandeja de alimentação manual: 
- Quantidade: 2 (duas) bandejas para alimentação, 
- Capacidade bandeja 1: Mínimo 250 folhas, (Ofício - 75 g/m²), 
- Capacidade bandeja 2: Mínimo 500 folhas, (Ofício - 75 g/m²). 
 
Formatos suportados 
- A4 (210 mm X 297 mm), 
- CARTA (216 mm x 279 mm), 
- OFÍCIO (216 mm x 355 mm). 
 
Emulação: Possui emulação das linguagens PCL-5, PCL-6 e PS-3. 
 
Fontes: Possui, no mínimo, fontes escaláveis Universal (definida pelo Typeface 

4148) e Arial, em memória permanente, e suporte a uma variedade de 10 
fontes escaláveis TRUE TYPE. 

 
Gramatura: 60 ~ 90 g/m2 
 
Impressão frente e verso: Automática, executada internamente pela impressora e 

remotamente pelo usuário, sem a necessidade de intervenção manual. 
 
Drivers de impressão: Possui drivers e utilitários em português (Brasil) ou inglês, 

compatíveis com os Sistemas Operacionais exigidos nesta especificação. 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
Processador: Opera com clock de, no mínimo, 500 MHz. 
 
Memória: No mínimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) MB de memória RAM 

instalados. 
 
Disco rígido: 80 GB, no mínimo. 
 
Interface de comunicação interna 

- Padrão: Ethernet - IEEE 802.3. 
- Conector: RJ45. 
- Velocidade de Comunicação: No mínimo, 10/100 Mbpsautosense. 
- LED: Indicando link. 
- Configuração: Permite a configuração, por software, do endereço IP, da 

máscara de rede e do gateway. 
- Software: Acompanham os programas necessários à instalação, drivers, 

configuração, diagnóstico do equipamento nos Sistemas Operacionais exigidos 
nesta Especificação Técnica, em ambiente de rede exclusivamente com 
protocolo TCP/IP. Devem ser fornecidos em CD ou DVD. 

 
Painel de controle: 

- Com Display. 
- Permite, no mínimo, configurar e visualizar status de papel, bandeja e 

parâmetros de rede selecionados, em Português (Brasil). 
- Permite, no mínimo, configurar e visualizar os recursos do módulo digitalizador, 

da copiadora (quantidade, qualidade, redução e ampliação) e do fax, em 
Português (Brasil). 

 
DIGITALIZAÇÃO 

 
- Tipo: Módulo digitalizador em superfície plana (scanner flatbed), com 

alimentador automático de documentos (ADF). 
- Alimentação de documentos: Automática, possui bandeja com capacidade para, 

no mínimo, 50 (cinqüenta) documentos. 
- Padrão para mesa digitalizadora: Por movimento de cabeça de leitura, de 

passagem única. 
- Captura: Imagens em preto e branco, tons de cinza e colorido. 
- Resolução óptica bitonal: Mínima de 600 X 600 dpi. 
- Área de digitalização: No mínimo, tamanho A4 (210 mm X 297 mm). 
- Formatos de arquivos de saída: JPEG, TIFF e PDF, no mínimo. 
- Velocidade: Mínimo de 20 PPM (vinte páginas por minuto) em preto, face única, 

em papel formato A4 ou CARTA. 
- Software: Possui software para digitalização com interface de operação em 

português (Brasil) ou inglês, compatível com os Sistemas Operacionais exigidos 
no item AVALIAÇÃO TÉCNICA / LABORATÓRIO / COMPATIBILIDADE. 

 
API: 
 

- Para impressoras multifuncionais (MFP), será necessário o desenvolvimento de 
API, para permitir a comunicação do equipamento com a aplicação de 
digitalização de possíveis clientes, conforme descrito abaixo: 



 
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 97-2015-08-26 – Registro de Preços 
para aquisição de até 3.000 impressoras, materiais consumíveis, suprimentos e peças. 
www.licitacoes-e.com.br 

 
 
 
 

59

- Os trabalhos de digitalização devem ser exibidos no visor do equipamento em 
ordem decrescente de data e hora do envio. 

- Todos os componentes localizados na MFP e necessários à execução da API 
devem ser entregues integrados ao equipamento. 

- As API deverão funcionar adequadamente, não podendo, em momento algum 
travar, ativar processos externos, criar arquivos temporários fora da pasta de 
destino, ou gerar qualquer outro tipo de anomalia. 

- A performance do equipamento não poderá ser afetada pelo uso das API. 
- Após a conclusão do processo de homologação, a BB Tecnologia  e Serviços 

terá   direito de uso dos códigos fontes dessas API, para uso exclusivo em seus 
equipamentos ou de possíveis clientes, que deverão ser entregues à Diretoria 
de Tecnologia, em meio eletrônico - 2 (duas) cópias. 

 
A API pode ser oferecida de um dos seguintes 3 (três) modos: 
 
Modo 1 

- Web Service padrão W3C descrito por um WSDL fornecido pela multifuncional e 
todo software necessário para a multifuncional atender as funcionalidades 
descritas no WSDL conforme se segue: 

- Um método para solicitação de uma digitalização. Este método deve retornar o 
arquivo resultante ou a URL para o download do arquivo resultante.  

- Este método deve aceitar adicionalmente aos parâmetros específicos e 
necessários à digitalização na multifuncional:  

 Denominação do trabalho de digitalização que será mostrado no display 
da MFP,e 

 Parâmetros necessários à digitalização conforme as demais 
especificações deste Projeto Básico. 

- Um método que possibilite a exclusão de todos ou de um trabalho de 
digitalização já enviado e não executado armazenado na multifuncional. 

 
Modo 2 

- Aplicativo executável por linha de comando (CLI) em uma estação de trabalho. 
Neste modo, a API deve oferecer a digitalização conforme a entrada dos 
seguintes dados: 

- Endereço IP da multifuncional. 
- Caminho e nome do arquivo de imagem que deverá ser retornada. 
- Denominação do trabalho de digitalização que será mostrado no display da 

MFP. 
- Arquivo de configuração contendo os parâmetros necessários à digitalização 

conforme as demais especificações deste Projeto Básico. 
- Uma operação que possibilite a exclusão de todos ou de um trabalho de 

digitalização já enviado e não executado armazenado na multifuncional. 
 
Modo 3 

- Conjunto de requisições HTTP efetuadas a partir de uma estação de 
trabalho.Neste modo, a API deve oferecer a digitalização conforme a execução 
de requisições HTTP:  

- Uma requisição inicial informando a denominação do trabalho de digitalização 
que será mostrado no display da MFP e a configuração dos parâmetros 
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necessários à digitalização conforme as demais especificações deste Projeto 
Básico. 

- Uma requisição que retorne o estado de determinado trabalho de digitalização. 
- Uma requisição que retorne o arquivo resultante da digitalização de determinado 

trabalho. 
- Uma requisição que possibilite a exclusão de todos ou de um trabalho de 

digitalização já enviado e não executado armazenado na multifuncional. 
COPIADORA 

- Número de cópias: Mínimo de 999, contínuas, por documento. Permite o agrupamento 
de cópias. 

- Ampliação/Redução: Mínimo de 25 a 400%. 
- Duplex: Possui recurso que permite a cópia e impressão de documentos, em modo 

frente e verso. 
- Economia: Permite a impressão de múltiplas páginas em uma única folha de papel. 
 
FAX 

- Função: Possibilita, no mínimo, o envio e recepção de faxes em papel. 
- Velocidade do modem: Mínimo de 33,6 Kbps. 
- Resolução: Mínimo de 300 X 300 dpi. 
- Memória: Para, no mínimo, 100 números. 

 
 
 

Tipo II - Impressora Laser Monocromática A4. 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
IMPRESSÃO 
 
Tecnologia: Impressão por processo eletrofotográfico a seco, tipo Laser ou LED. 
 
Velocidade: Impressão em formato A4 ou CARTA de, no mínimo, 40 ppm 

(quarenta páginas por minuto)  o modo rascunho, face única, com 
aproximadamente 5% de cobertura. 

 
Resolução: Igual ou superior a 1.200 x 1.200 dpi, 
 
Ciclo de trabalho mensal máximo: Suporta a impressão de, no mínimo, 200.000 

(duzentas mil) páginas, conforme descrição do fabricante. 
 
Alimentação de formulários: Automática, de folhas de papel por bandeja. 
 
Bandeja de formulários: Desconsiderando a bandeja de alimentação manual: 

- Quantidade: 2 (duas) bandejas para alimentação, 
- Capacidade bandeja 1: Mínimo 250 folhas, (Ofício - 75 g/m²), 
- Capacidade bandeja 2: Mínimo 500 folhas, (Ofício - 75 g/m²). 
 
Formatos suportados 

- A4 (210 mm X 297 mm), 
- CARTA (216 mm x 279 mm), 
- OFÍCIO (216 mm x 355 mm). 
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Emulação: Possui emulação das linguagens PCL-5, PCL-6 e PS-3. 
 
Fontes: Possui, no mínimo, fontes escaláveis Universal (definida pelo Typeface 

4148) e Arial, emmemória permanente, e suporte a uma variedade de 10 
fontes escaláveis TRUE TYPE. 

 
Gramatura: 60 ~ 90 g/m2 
 
Impressão frente e verso: Automática, executada internamente pela impressora e 

remotamente pelo usuário, sem a necessidade de intervenção manual. 
 
Drivers de impressão: Possui drivers e utilitários em português (Brasil) ou inglês, 

compatíveis com os Sistemas Operacionais exigidos nesta especificação. 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
Processador: Opera com clock de, no mínimo, 400 MHz. 
 
Memória: No mínimo, 128 (cento e vinte e oito) MB de memória RAM instalados. 
 
Disco rígido: 80 GB, no mínimo. 
 
Interface de comunicação interna 

- Padrão: Ethernet - IEEE 802.3; 
- Conector: RJ45; 
- Velocidade de Comunicação: No mínimo, 10/100 Mbps autosense. 
- LED: Indicando link; 
- Configuração: Permite a configuração, por software, do endereço IP, da 

máscara de rede e do gateway; 
- Software: Acompanham os programas necessários à instalação, configuração, 

gerenciamento e diagnóstico do equipamento nos Sistemas Operacionais 
exigidos nesta Especificação Técnica, em ambiente de rede exclusivamente 
com protocolo TCP/IP. Devem ser fornecidos em CD ou DVD. 

 
Painel de controle: 

- Com Diplay.  
- Permite, no mínimo, configurar e visualizar status de papel, bandeja e 

parâmetros de rede selecionados, em Português (Brasil). 
 
 

Tipo III - Impressora Laser Colorida. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
IMPRESSÃO 
 
Tecnologia: Impressão por processo eletrofotográfico a seco, tipo Laser ou LED. 
 
Velocidade: Impressão em formato A4 ou CARTA de, no mínimo, 30 ppm (trinta 

páginas por minuto) no modo rascunho, face única, com aproximadamente 5% 
de cobertura. 
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Resolução: Igual ou superior a 600 x 600dpi. 
 
Alimentação de formulários: Automática, de folhas de papel por bandeja. 
 
Bandeja de formulários: Desconsiderando a bandeja de alimentação manual: 

- Quantidade: 2 (duas) bandejas para alimentação, 
- Capacidade: Mínimo 250 folhas cada (Ofício - 75 g/m²). 
 
Formatos suportados 

- A4 (210 mm X 297 mm), 
- CARTA (216 mm x 279 mm), 
- OFÍCIO (216 mm x 355 mm). 
 
Emulação: Possui emulação das linguagens PCL-5, PCL-6 e PS-3. 
 
Fontes: Possui, no mínimo, fontes escaláveis Universal (definida pelo Typeface 

4148) e Arial, emmemória permanente, e suporte a uma variedade de 10 
fontes escaláveis TRUE TYPE. 

 
Gramatura: 60 ~ 90 g/m2 
 
Impressão frente e verso: Automática, executada internamente pela impressora e 

remotamente pelo usuário, sem a necessidade de intervenção manual. 
 
Drivers de impressão: Possui drivers e utilitários em português (Brasil) ou inglês, 

compatíveis com os Sistemas Operacionais exigidos nesta especificação. 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
Processador: Opera com clock de, no mínimo, 400 MHz. 
 
Memória: No mínimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) MB de memória RAM 

instalados. 
 
Interface de comunicação interna 

- Padrão: Ethernet - IEEE 802.3; 
- Conector: RJ45; 
- Velocidade de Comunicação: No mínimo, 10/100 Mbps autosense; 
- LED: Indicando link; 
- Configuração: Permite a configuração, por software, do endereço IP, da 

máscara de rede e do gateway; 
- Software: Acompanham os programas necessários à instalação, configuração, 

gerenciamento e diagnóstico do equipamento nos Sistemas Operacionais 
exigidos nesta Especificação Técnica, em ambiente de rede exclusivamente 
com protocolo TCP/IP. Devem ser fornecidos em CD ou DVD. 

 
Painel de controle: 

- Com Diplay.  
-  Permite, no mínimo, configurar e visualizar status de papel, bandeja e 

parâmetros de rede selecionados, em Português (Brasil). 
 
 



 
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 97-2015-08-26 – Registro de Preços 
para aquisição de até 3.000 impressoras, materiais consumíveis, suprimentos e peças. 
www.licitacoes-e.com.br 

 
 
 
 

63

 
Tipo IV - Impressora Laser Colorida A3. 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
IMPRESSÃO 
 
Tecnologia: Impressão por processo eletrofotográfico a seco, tipo Laser ou LED. 
 
Velocidade: Impressão em formato A4 ou CARTA de, no mínimo, 30 ppm (trinta 

páginas por minuto) no modo rascunho, face única, com aproximadamente 5% 
de cobertura. 

 
Resolução: Igual ou superior a 600 x 600dpi. 
 
Ciclo de trabalho mensal máximo: Suporta a impressão de, no mínimo, 50.000 

(cinquenta mil) páginas, conforme descrição do fabricante. 
 
Alimentação de formulários: Automática, de folhas de papel por bandeja. 
 
Bandeja de formulários: Desconsiderando a bandeja de alimentação manual: 

- Quantidade: 2 (duas) bandejas para alimentação, 
- Capacidade: Mínimo 150 folhas cada (Ofício - 75 g/m²). 
 
Formatos suportados 

- A3 (297 mm X 420 mm), 
- A4 (210 mm X 297 mm), 
- CARTA (216 mm x 279 mm), 
- OFÍCIO (216 mm x 355 mm). 
 
Emulação: Possui emulação das linguagens PCL-5, PCL-6 e PS-3. 
 
Fontes: Possui, no mínimo, fontes escaláveis Universal (definida pelo Typeface 

4148) e Arial, em memória permanente, e suporte a uma variedade de 10 
fontes escaláveis TRUE TYPE. 

 
Gramatura: 60 ~ 90 g/m2 
 
Impressão frente e verso: Automática, executada internamente pela impressora e 

remotamente pelo usuário, sem a necessidade de intervenção manual. 
 
Drivers de impressão: Possui drivers e utilitários em português (Brasil) ou inglês, 

compatíveis com os Sistemas Operacionais exigidos nesta especificação. 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
Processador: Opera com clock de, no mínimo, 400 MHz. 
 
Memória: No mínimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) MB de memória RAM 

instalados. 
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Interface de comunicação interna 
- Padrão: Ethernet - IEEE 802.3; 
- Conector: RJ45; 
- Velocidade de Comunicação: No mínimo, 10/100 Mbps autosense; 
- LED: Indicando link; 
- Configuração: Permite a configuração, por software, do endereço IP, da 

máscara de rede e do gateway; 
- Software: Acompanham os programas necessários à instalação, configuração, 

gerenciamento e diagnóstico do equipamento nos Sistemas Operacionais 
exigidos nesta Especificação Técnica, em ambiente de rede exclusivamente 
com protocolo TCP/IP. Devem ser fornecidos em CD ou DVD. 

 
Painel de controle: 

- Com Diplay.  
-  Permite, no mínimo, configurar e visualizar status de papel, bandeja e 

parâmetros de rede selecionados, em Português (Brasil). 
 
Tipo V - Impressora de Cheque MICR. 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
IMPRESSÃO 
 
Tecnologia: Impressão por processo eletrofotográfico a seco, tipo Laser ou LED. 
 
Velocidade: Impressão em formato A4 ou CARTA de, no mínimo, 25 ppm (vinte e 

cinco páginas por minuto) no modo rascunho, face única, com 
aproximadamente 5% de cobertura. 

 
Resolução: Igual ou superior a 600 x 600dpi. 
 
Ciclo de trabalho mensal máximo: Suporta a impressão de, no mínimo, 40.000 

(quarenta mil) páginas, conforme descrição do fabricante. 
 
Segurança: Possui sensor eletrônico, que impeça a utilização de toner incorreto, 

caso haja compatibilidade dos cartuchos de toner comum e MICR. O 
dispositivo deverá identificar e rejeitar o cartucho não magnético e gerar 
mensagem no painel da impressora solicitando que seja inserido o cartucho 
correto. 

 
Alimentação de formulários: Automática, de folhas de papel por bandeja. 
 
Bandeja de formulários: Desconsiderando a bandeja de alimentação manual: 

- Quantidade: 2 (duas) bandejas para alimentação, 
- Capacidade bandeja 1: Mínimo 250 folhas, (Ofício - 75 g/m²), 
- Capacidade bandeja 2: Mínimo 250 folhas, (Ofício - 75 g/m²). 
 
Formatos suportados 

- A4 (210 mm X 297 mm), 
- CARTA (216 mm x 279 mm), 
- OFÍCIO (216 mm x 355 mm), 
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- OFÍCIO II (216 mm X 330 mm). 
 
Tampa da bandeja: As bandejas, quando abastecidas com papel Ofício II (216mm 

x 330 mm), deverão ter uma tampa para proteção dos formulários de cheque, 
que não poderão ficar expostos. 

 
Ajuste: O equipamento possui recurso de ajuste fino dos parâmetros de 

alinhamento superior,inferior, direito e esquerdo de impressão. 
 
Emulação: Possui emulação das linguagens PCL-5, PCL-6 e PS-3. 
 
Fontes: Possui, no mínimo, fontes escaláveis Universal (definida pelo 

Typeface 4148) e Arial, em memória permanente, e suporte a uma 
variedade de 10 fontes escaláveis TRUE TYPE. 

 
Gramatura: 75 ~ 90 g/m2 
 
Drivers de impressão: Possui drivers e utilitários em português (Brasil) ou 

inglês, compatíveis com os Sistemas Operacionais exigidos nesta 
especificação. 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
Processador: Opera com clock de, no mínimo, 266 MHz. 
 
Memória: No mínimo, 32 (trinta e dois) MB de memória RAM instalados. 
 
Interface de comunicação interna 

- Padrão: Ethernet - IEEE 802.3; 
- Conector: RJ45; 
- Velocidade de Comunicação: No mínimo, 10/100 Mbps autosense; 
- LED: Indicando link; 
- Configuração: Permite a configuração, por software, do endereço IP, da 

máscara de rede e do gateway; 
- Software: Acompanham os programas necessários à instalação, 

configuração, gerenciamento e diagnóstico do equipamento nos Sistemas 
Operacionais exigidos nesta Especificação Técnica, em ambiente de rede 
exclusivamente com protocolo TCP/IP. Devem ser fornecidos em CD ou 
DVD. 

 
Painel de controle: Frontal com LCD de no mínimo 2 linhas. 

 
CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS TIPOS DE 

EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 
 
TI VERDE 
Os componentes ofertados para esta especificação devem estar em 
conformidade com a Diretiva RoHS 
(RestrictionofHazardousSubstancesDirective - Directive 2002/95/EC of The 
EuropeanParliamentandofCouncil) e devem estar alinhados à  Lei Nº 12.305 
de 02/08/2010 -Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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Fonte de alimentação: O equipamento deve possuir fonte de alimentação 
com seleção automática de tensão (110~240V) e frequência de 50/60 
Hz. Será admitido o fornecimento de equipamento com fonte de 
alimentação para 110V ou 220V, desde que acompanhado de 
estabilizador de voltagem com certificação NBR 14373, que possua 
seleção automática de tensão de entrada (110~240V), saída equivalente 
à tensão de entrada do equipamento e potência nominal equivalente a 
120% do consumo máximo do equipamento ofertado ou 150% caso 
possua mais de uma tomada de saída. O cabo de alimentação da 
impressora e do conversor de voltagem quando utilizado deve ter no 
mínimo 1,80 metros de comprimento. O plugue de alimentação da 
impressora e do conversor de voltagem quando utilizado deve estar em 
conformidade com a norma NBR 14136. Deve ser fornecido um 
adaptador bipolar com pino terra para conexão do plugue padrão da 
norma NBR 14136 à tomada 2P+T (pinos chatos), aprovado pelo 
Inmetro. 

 
Cabos: 

- 1 (um) cabo de alimentação com, no mínimo, 1,80 metros de 
comprimento; 

- 1 (um) cabo UTP nível 5e, azul, ultra flexível, 3 m de comprimento, com 
um conector RJ-45 em cada extremidade, seguindo a configuração 568A 
da norma EIA/TIA 568, permitindo a conexão do equipamento à rede 
Ethernet 10/100. 

 
Certificação: Atende às recomendações de gerenciamento de energia 

Energy Star. 
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ANEXO 2 
 

Estimativa de Aquisição 
 

Mês TIPO 
I 

TIPO 
II 

TIPO 
III 

TIPO 
IV TIPO V Total 

1 90 10 41 2 16 159 
2             
3 279 47 0 0 107 433 
4 279 47 0 0 107 433 
5 279 46 0 0 106 431 
6 148 21 6 0 49 224 
7 144 21 6 0 49 220 
8 144 21 6 0 49 220 
9 144 21 6 0 49 220 
10 144 21 6 0 49 220 
11 144 21 6 0 49 220 
12 144 21 6 0 49 220 

Total 1.939 297 83 2 679 3.000 

 Total Geral - 5 Meses 927 150 41 2 336 1.456 

 MUNICÍPIOS - COBRA TECNOLOGIA S/A 

Cidade TIPO 
I 

TIPO 
II 

TIPO 
III 

TIPO 
IV TIPO V Total 

Total 252 5 2 1 10 270 
Brasília 81         81 
Rio de Janeiro 14 3 1 1 5 24 
Curitiba 7 2 1 0 5 15 
Outras Capitais / Cidades Polo Regional 150         150 

MUNICÍPIOS - CLIENTES 

  TIPO 
I 

TIPO 
II 

TIPO 
III  

TIPO 
IV  TIPO V  Total  

Total 675 145 39 1 326 1186 

 DF 65 0 39 1 0 105 
BRASILIA 65 0 39 1 0 105 

RJ 347 100 0 0 178 625 
ANGRA DOS REIS 6 1 0 0 4 11 
ARARUAMA 3 1 0 0 1 5 
AREAL 2 0 0 0 1 3 
ARMACAO DOS BUZIOS 2 1 0 0 1 4 
ARRAIAL DO CABO 2 0 0 0 1 3 
BARRA DO PIRAI 4 1 0 0 2 7 
BARRA MANSA 5 1 0 0 2 8 
BOM JARDIM 2 1 0 0 1 4 
BOM JESUS DO ITABAPOANA 2 1 0 0 1 4 
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CABO FRIO 10 4 0 0 6 20 
CACHOEIRAS DE MACACU 2 1 0 0 1 4 
CAMBUCI 3 0 0 0 2 5 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 15 4 0 0 7 26 
CANTAGALO 2 1 0 0 1 4 
CARAPEBUS 2 0 0 0 1 3 
CARDOSO MOREIRA 1 0 0 0 1 2 
CASIMIRO DE ABREU 3 1 0 0 2 6 
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 2 0 0 0 1 3 
CONCEICAO DE MACABU 2 0 0 0 1 3 
CORDEIRO 2 1 0 0 1 4 
DUAS BARRAS 2 0 0 0 1 3 
DUQUE DE CAXIAS 1 0 0 0 1 2 
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 2 0 0 0 1 3 
IGUABA GRANDE 2 0 0 0 1 3 
ITABORAI 4 1 0 0 2 7 
ITAGUAI 5 1 0 0 3 9 
ITALVA 2 1 0 0 1 4 
ITAOCARA 2 1 0 0 1 4 
ITAPERUNA 3 1 0 0 1 5 
ITATIAIA 2 1 0 0 1 4 
MACAE 11 3 0 0 6 20 
MACUCO 2 0 0 0 1 3 
MANGARATIBA 2 0 0 0 1 3 
MARICA 4 1 0 0 2 7 
MENDES 2 0 0 0 1 3 
MIGUEL PEREIRA 2 1 0 0 1 4 
MIRACEMA 2 1 0 0 1 4 
NATIVIDADE 2 0 0 0 1 3 
NITEROI 33 12 0 0 17 62 
NOVA FRIBURGO 9 3 0 0 4 16 
PARAIBA DO SUL 2 1 0 0 1 4 
PARATI 2 1 0 0 1 4 
PATY DO ALFERES 2 0 0 0 1 3 
PINHEIRAL 2 1 0 0 1 4 
PIRAI 2 1 0 0 1 4 
PORCIUNCULA 2 1 0 0 1 4 
PORTO REAL 2 0 0 0 1 3 
QUATIS 2 0 0 0 1 3 
QUISSAMA 2 0 0 0 1 3 
RESENDE 10 3 0 0 6 19 
RIO BONITO 2 1 0 0 1 4 
RIO CLARO 2 0 0 0 1 3 
RIO DAS FLORES 2 0 0 0 1 3 
RIO DAS OSTRAS 5 1 0 0 2 8 
RIO DE JANEIRO 81 26 0 0 44 151 
SANTA MARIA MADALENA 2 0 0 0 1 3 
SANTO ANTONIO DE PADUA 2 1 0 0 1 4 
SAO FIDELIS 2 1 0 0 1 4 
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 2 0 0 0 1 3 
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SAO GONCALO 8 3 0 0 3 14 
SAO JOAO DA BARRA 2 1 0 0 1 4 
SAO JOSE DE UBA 2 0 0 0 1 3 
SAO JOSE DO VALE RIO PRETO 2 0 0 0 1 3 
SAO PEDRO DA ALDEIA 3 1 0 0 1 5 
SAO SEBASTIAO DO ALTO 1 0 0 0 1 2 
SAQUAREMA 5 1 0 0 3 9 
SEROPEDICA 2 1 0 0 1 4 
SILVA JARDIM 2 1 0 0 1 4 
TANGUA 2 0 0 0 1 3 
TRES RIOS 3 1 0 0 1 5 
VALENCA 3 1 0 0 1 5 
VARRE-SAI 2 0 0 0 1 3 
VASSOURAS 2 1 0 0 1 4 
VOLTA REDONDA 14 5 0 0 6 25 

SC 263 45 0 0 148 456 
ABDON BATISTA 2 0 0 0 1 3 
AGUA DOCE 2 0 0 0 1 3 
ALFREDO WAGNER 2 0 0 0 1 3 
ALTO BELA VISTA 1 0 0 0 1 2 
ANITA GARIBALDI 2 0 0 0 1 3 
ARARANGUA 4 2 0 0 2 8 
ARMAZEM 2 0 0 0 1 3 
ARROIO TRINTA 2 0 0 0 1 3 
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1 0 0 0 1 2 
BALNEARIO GAIVOTA 3 0 0 0 2 5 
BOCAINA DO SUL 2 0 0 0 2 4 
BOM JARDIM DA SERRA 2 0 0 0 1 3 
BOM RETIRO 2 0 0 0 1 3 
BRACO DO NORTE 4 1 0 0 2 7 
BRUNOPOLIS 1 0 0 0 1 2 
CACADOR 4 2 0 0 2 8 
CALMON 1 0 0 0 1 2 
CAMPO BELO DO SUL 2 0 0 0 1 3 
CAMPOS NOVOS 3 1 0 0 1 5 
CAPINZAL 3 1 0 0 2 6 
CAPIVARI DE BAIXO 2 0 0 0 1 3 
CATANDUVAS 4 0 0 0 2 6 
CELSO RAMOS 2 0 0 0 1 3 
CERRO NEGRO 1 0 0 0 1 2 
COCAL DO SUL 4 1 0 0 2 7 
CORREIA PINTO 2 0 0 0 1 3 
CRICIUMA 14 4 0 0 8 26 
CURITIBANOS 4 2 0 0 2 8 
ERMO 1 0 0 0 1 2 
ERVAL VELHO 2 0 0 0 1 3 
FORQUILHINHA 2 1 0 0 1 4 
FRAIBURGO 2 1 0 0 1 4 
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FREI ROGERIO 1 0 0 0 1 2 
GAROPABA 4 1 0 0 2 7 
GRAO PARA 2 0 0 0 1 3 
GRAVATAL 3 1 0 0 2 6 
HERVAL D'OESTE 2 1 0 0 1 4 
IBICARE 2 0 0 0 1 3 
ICARA 5 1 0 0 3 9 
IMARUI 2 0 0 0 1 3 
IMBITUBA 2 1 0 0 1 4 
IOMERE 1 0 0 0 1 2 
IPIRA 2 0 0 0 1 3 
JABORA 2 0 0 0 1 3 
JACINTO MACHADO 2 0 0 0 1 3 
JAGUARUNA 2 1 0 0 1 4 
JOACABA 4 1 0 0 2 7 
LACERDOPOLIS 2 0 0 0 1 3 
LAGES 13 4 0 0 8 25 
LAGUNA 4 1 0 0 2 7 
LAURO MULLER 2 1 0 0 1 4 
LEBON REGIS 2 0 0 0 1 3 
LUZERNA 2 0 0 0 1 3 
MACIEIRA 1 0 0 0 1 2 
MARACAJA 2 0 0 0 1 3 
MELEIRO 2 1 0 0 1 4 
MONTE CARLO 3 0 0 0 2 5 
MORRO DA FUMACA 2 1 0 0 1 4 
MORRO GRANDE 1 0 0 0 1 2 
NOVA VENEZA 3 1 0 0 2 6 
ORLEANS 2 1 0 0 1 4 
OTACILIO COSTA 2 0 0 0 1 3 
OURO 2 0 0 0 1 3 
PAINEL 1 0 0 0 1 2 
PALMEIRA 1 0 0 0 1 2 
PASSO DE TORRES 1 0 0 0 1 2 
PAULO LOPES 2 0 0 0 1 3 
PEDRAS GRANDES 2 0 0 0 1 3 
PERITIBA 2 0 0 0 1 3 
PINHEIRO PRETO 2 0 0 0 1 3 
PIRATUBA 2 0 0 0 1 3 
PONTE ALTA 2 0 0 0 1 3 
PONTE ALTA DO NORTE 3 0 0 0 2 5 
PRAIA GRANDE 2 0 0 0 1 3 
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2 0 0 0 1 3 
RIO DAS ANTAS 2 0 0 0 1 3 
RIO FORTUNA 2 0 0 0 1 3 
RIO RUFINO 1 0 0 0 1 2 
SALTO VELOSO 2 0 0 0 1 3 
SANGAO 1 0 0 0 1 2 
SANTA CECILIA 2 1 0 0 1 4 
SANTA ROSA DE LIMA 2 0 0 0 1 3 
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SANTA ROSA DO SUL 2 0 0 0 1 3 
SAO CRISTOVAO DO SUL 3 0 0 0 2 5 
SAO JOAO DO SUL 2 0 0 0 1 3 
SAO JOAQUIM 4 1 0 0 2 7 
SAO JOSE DO CERRITO 2 0 0 0 1 3 
SAO LUDGERO 4 0 0 0 2 6 
SAO MARTINHO 2 0 0 0 1 3 
SIDEROPOLIS 4 0 0 0 2 6 
SOMBRIO 2 1 0 0 1 4 
TANGARA 2 1 0 0 1 4 
TIMBE DO SUL 2 0 0 0 1 3 
TIMBO GRANDE 2 0 0 0 1 3 
TREVISO 1 0 0 0 1 2 
TREZE DE MAIO 2 0 0 0 1 3 
TREZE TILIAS 2 1 0 0 1 4 
TUBARAO 10 3 0 0 5 18 
TURVO 2 1 0 0 1 4 
URUBICI 2 1 0 0 1 4 
URUPEMA 2 0 0 0 1 3 
URUSSANGA 2 1 0 0 1 4 
VARGEM 1 0 0 0 1 2 
VARGEM BONITA 1 0 0 0 1 2 
VIDEIRA 6 1 0 0 3 10 
ZORTEA 1 0 0 0 1 2 

Obs.: Excepcionalmente poderão ser incluídos novos municípios de acordo 
com as necessidades da Cobra Tecnologia. 
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ANEXO 3  
 

Preços de Equipamentos 
 
 

Lote 1 

          

Preço Global = Somatório de Valores  dos Equipamentos (A), Consumível (B), Suprimento ( C) e Seguro de Peças (D) 

Tipo de 
Impressor

a 

Valor Fixo - Equipamento (Conforme item 4.1 impressoras do tipo 
1 e 2 devem ser fornecidas com 02 tonner, as demais com 1 

tonner). 

Valor Variável em 
função da Quantidade 
estimada de Páginas 

Impressas (60 Meses) 

Preço Global da 
Proposta 

(A+B+C+D) 

Quantidade Descrição Preço 
Unitário 

(A) 
Preço  

Quantidade 

(B) Preço 
Total de 
Consumív
el 

(C) Preço Total 
de 
Suprimentos 

(D) Preço Total 
- Seguro de 

Disponibilidad
e de Peças 

 

1 1.939                                           
-    

                           
407.190.00

0  - 0,00 0,00 - 

2 297                                           
-    

                           
106.920.00

0  - 0,00 0,00 - 

3 83                                           
-    

                               
7.470.000  0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2                                           
-    

                                  
180.000  0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 2.321                                           
-    

                           
521.760.00

0  0,00 0,00 0,00 0,00 

              

(B) CONSUMÍVEL (Toner) - Cfe. 3.1.3 do Termo de Referência    
Tipo de 

Impressor
a 

Descrição Capacidade Quantidade 
Preço 
Unitári

o 
Preço Total   

1     -   -   
2     -   -   

3     -   
-   

3     -   
-   

3     -   
-   

3     -   
-   

4     -   
-   

4     -   
-   

4     -   
-   

4     -   
-   

Total   0   0,00   
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(C) SUPRIMENTO - Cfe. 3.1.4 do Termo de Referência 
   

  Componente   Capacidade Quantidade Preço Unitário Preço 
total   

1 

    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   

Total  
 0  0,00   

2 

    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
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    -   -   
    -   -   

Total  
 0  0,00   

3 

    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   

Total  
 0  0,00   

4 

    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
    -   -   
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    -   -   
    -   -   
    -   -   

Total    0   0,00   
Total de Suprimentos 0   0,00   

          
(D) SEGURO MENSAL DE DISPONIBILIDADE DE PEÇAS - Cfe. 3.1.6 do Termo de 

Referência      

  Qt. Meses Quantidade Preço unit Mensal 
Preço 
total      

1 60 1.939   0,00      
2 60 297   0,00 

     
3 60 83   0,00      
4 60 2   0,00 

     
Total de Seguro Garantia de 
Peças 2.321   0,00      

          

(E) Lista de peças para acompanhamento do projeto        

        
(E1) Tipo Equipamento 1        

Peças Preço Unitário % de Quebra        
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(E2) Tipo Equipamento 2        
Peças Preço Unitário % de Quebra        

             
      

       
             
             
             
             
      

       
             
      

       
             
             
             
             
      

       
             
      

       
             
             
             
             

        

        
(E3) Tipo Equipamento 3 

       
Peças Preço Unitário % de Quebra        
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(E4) Tipo Equipamento 4 

       
Peças Preço Unitário % de Quebra        

      
       

             
      

       
             
             
             
             
      

       
             
      

       
             
             
             
             
      

       
             
      

       
             
             
             

     
 

Lote 2 

          
Preço Global = Somatório de Valores  dos Equipamentos (A), Consumível (B), Suprimento ( C) e Seguro de Peças (D) 

Tipo de 
Impressora 

Valor Fixo - Equipamento (Conforme item 4.1 impressoras do 
tipo 5 deve ser fornecida com 1 tonner). 

Valor Variável em função da Quantidade estimada de Páginas Impressas 
(60 Meses) 

Preço 
Global da 
Proposta 

(A+B+C+D) 

Quantidade Descrição Preço 
Unitário 

(A) 
Preço   

Quantidade (B) Preço Total de 
Consumível 

(C) Preço Total 
de 
Suprimentos 

(D) Preço Total 
- Seguro de 

Disponibilidade 
de Peças 

 

5 679     
                                        
-    

                  
101.850.000  0,00 0,00 0,00 

                                            
-    

Total 679     0,00 
                  

101.850.000  0,00 0,00 0,00 0,00 
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(B) CONSUMÍVEL (Toner) - Cfe. 3.1.3 do Termo de Referência   
Tipo de 

Impressora Descrição Capacidade Quantidade Preço 
Unitário Preço Total    

5     -    -     
5     -    -     

Total   0   0,00   

  

 
 
 
 

       

(C) SUPRIMENTOS - Cfe. 3.1.4 do Termo de Referência 
  

  Componente   Capacidade Quantidade Preço 
Unitário Preço total    

5 

    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    
    -   -    

Total    0   0,00    

  

 
 
 
 

      

(D) SEGURO MENSAL DE DISPONIBILIDADE DE PEÇAS - Cfe. 3.1.6 do Termo de Referência   

  Qt. Meses Quantidade Preço unit Preço 
  

5 60 679   0,00   
Total de Seguro Garantia de Peças 679   0,00   
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(E) Lista de peças para acompanhamento do projeto     

 
       

(E1) Tipo Equipamento 5 
    

Peças Preço Unitário % de Quebra     
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ANEXO 4  

 
Etiqueta de Patrimônio 

 

1 Especificação Etiqueta de Patrimônio BBTS 

1.1 Etiqueta Flexível com adesivo extra forte; 

1.2 Medidas: 2 x 4 mm 

1.3 Forma de aplicação: Auto-adesiva, com adesivo extra forte; 

1.4 Material: Folha de alumínio com microesferas de vidro; 

1.5 Espessura: 0,10 mm; 

1.6 Numeração: 6 dígitos, com faixa a ser fornecida pela BBTS; 

1.7 Código de barra: Padrão 128, com numeração idêntica a impressa; 

1.8 Fonte: Arial 8; 

1.9 Leiaute: conforme figura abaixo: 

 

 

1.10  Arquivo no formato. CDR disponível sob solicitação. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 97-2015-08-26 – Registro de Preços 
para aquisição de até 3.000 impressoras, materiais consumíveis, suprimentos e peças. 
www.licitacoes-e.com.br 

 
 
 
 

81

 
ANEXO 5  

 
SOLICITAÇÃO DE ENTREGA 

Pedido Nº _____________ 

OC Nº        _____________ 

 

FORNECEDOR: __________________________________________ 

A/C: ____________________________________________________ 

Prezado Senhores, 

Conforme CONTRATO Nº ______________ /2015 DGCO Nº ________ /2015, 
referente ao fornecimento de materiais, firmado e assinado com essa empresa em 
____ /____ /2015, solicitamos o fornecimento de uma parcela, para entrega em até 
____ dias úteis a contar do recebimento deste documento, dos itens e quantidades da 
planilha de acompanhamento de entrega (Anexo 7), que segue em anexo. 

Juntamente com a fatura, deverá ser entregue a respectiva planilha contendo 
matrícula e nome dos funcionários responsáveis pelo recebimento dos bens. Se 
houver divergência apurada no momento do pagamento da fatura, poderão ser 
exigidos os Termos de Aceite (Anexo 6) de entrega dos equipamentos ou materiais, 
devidamente assinados e carimbados pelos destinatários. 

Os materiais deverão ser embalados de acordo com as unidades do produto definidas 
na coluna “Embalagem Primária” e acondicionadas em caixas com o limite de 
unidades do produto definido na coluna “Embalagem Secundária", sempre que 
atingido o limite de unidades do produto definido deverá ser utilizado uma nova 
Embalagem.  

Para logística de transporte o fornecedor pode agrupar diversas embalagens primárias 
ou secundárias em uma "Embalagem Terciária". Porem o não atendimento da 
especificação de “Embalagem” poderá gerar recusa no recebimento do material. 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de  2015 

 

__________________ 

Arnaldo Costa 

Gerente de Divisão de Planejamento de Materiais e Logística 
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ANEXO 6 
 

TERMO DE ACEITE 
 
 

CONTRATO nº    __________________  
 
NF/REMESSA nº __________________ 
 
 
Prefixo da Agência BB: ________________ Dependência: _________________________________ 

 

Descrição do Material: _______________________________________________________________ 
 
Nº Serie: ______________________________       Nº Universal: _____________________________ 
 

 

Atestamos que foi realizada a entrega / instalação/ ativação, conforme abaixo: 

 
Equipamento: 
 

 Entregue 
 

 Instalado / Ativado 
 

 Não Instalado 

Ocorrência:________________________________________________________________________
 
 

Material/Suprimentos/Peças/Acessórios: 
  

 Entregue  
 

 Com avarias e / ou danos 
 

  

Ocorrência:  _______________________________________________________________________ 
 
 
Data da Entrega/Instalação/Ativação:   _____ / _____ / _____ 
 
 
  
Nome (Funcionário/Preposto): ______________________________________________  
  
Identidade-Órgão/Matrícula: ________________________________________________  
 
 
 

_____________________________________________________ 
                                                           Assinatura / carimbo  
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ANEXO 7 
 

Planilha de Acompanhamento de Entrega 
 
 

Unitário Total Primária Secundária Fatura Remessa Serie Universal Nome Identidade/
Matrícula Telefone

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SOLICITAÇÃO DE ENTREGA -COBRA TECNOLOGIA
Preço R$ Nota Fiscal Indentificação do Recebimento

DA COMPROVAÇÃO DE ENTREGA PARA EFEITO DE PAGAMENTO
Data 

Entrega

Embalagem Local de 
Entrega / 

Faturamento
Item Código COBRA Part-Number Descrição QTD

Numero
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ANEXO 8     
   

RELAÇÃO DE CAT – CENTROS DE ATENDIMENTO TÉCNICO 

BARUERI - CAT-BAR 
Est. da Aldeinha, 400 - Pav. Inferior Térreo 
Pav 01 e 02 - Alphaville Empresarial - Barueri, SP - 06455-100 
 
BAURU - CAT-BAU 
Rua Rio Branco, 5-38, 4º andar, salas 41 a 
43, Ed. Centro Empresarial Rio Branco - Bauru - SP - 17010-190 
 
BELÉM - CAT-BEM 
Travessa Padre Eutiquio, 1379 Edif. Casa Koly 2º andar – Conj. 208 bairro 
Batista Campos Belém-Pa – 66023-710 
 
BELO HORIZONTE - CAT-BEL 
Rua dos Guajajaras, 931, sala 800 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30180-100 
 
BRASÍLIA - CAT-BRA 
SEPN, Setor de Edifício de Utilidade Norte – Quadra 508 Conjunto Quadra C 
lote 7 
Brasília-DF – 70740-543 
 
CAMPO GRANDE - CAT-CGR 
Rua 25 de Dezembro, 476, salas 5, 6 e 7- Edifício Golden Green Offices Jardim 
dos 
 Estados - Campo Grande-MS - 79002-061 
 
CAMPINAS - CAT-CAM 
Rua Barão de Paranapanema, 146, 11º andar 
Conj. 112 - Edf.Duarte da Costa Bloco B - Condomínio Governadores Gerais 
Bosque Campinas - SP - 13026-010 
 
CASCAVEL - CAT-CAS 
Av. Brasil, 5411, 2º andar, salas 10 e 18 - Edifício Centro Comercial Andréia. 
Centro – Cascavel – PR - 85812-003 
 
CUIABÁ - CAT-CUI 
Avenida Presidente Marques, 816, sala 6 - Edifício Pádua, Bairro Quilombo 
Cuiabá-MT - 78045-075 
 
CURITIBA - CAT-CUR 
Rua Amintas de Barros, 144, 4º ao 6º andares - Edif. Luiz Napodamo Centro 
Curitiba - PR - 80060-205 
 
FLORIANÓPOLIS - CAT-FLO 
Rua Osvaldo Cruz, 68 Edifício Comercial com dois pavimentos, 
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Bairro Balneário - Florianópolis - SC - 88075-270 
 
FORTALEZA - CAT-FOR 
Avenida Santos Dumont, 2088, salas 201 a 210 Aldeota - Fortaleza–  
CE - 60150-160  
 
GOIÂNIA - CAT-GOI 
Rua 85, esquina com a rua 14, quadra A – 09, lote 14/15, número 720, 1º 
pavimento,  
Setor Oeste, Edifício Latif Sebba - Goiânia – GO - 74120-090 
 
JOINVILLE - CAT-JOI 
Rua Princesa Isabel, 238, salas 405, 406, 407, 408 e 409 Edifício Príncipe de 
Joinville. Centro Joinville - SC - 89201-904 
 
JOÃO PESSOA - CAT-JPA 
Avenida Pres. Epitácio Pessoa, 753, salas 805, 806 e 807 Empresarial Central 
Park - 
Bairro dos Estados - João Pessoa – PB 58030-000 
 
LONDRINA - CAT-LON 
Av. Higienópolis, 70, 3º andar, salas 34 a 36.  
Centro - Londrina - PR - 86020-907  
 
MACEIÓ - CAT-MAC 
Rua Barão de Alagoas, 164, salas 07 a 11, Edifício Ana Paula  
Centro - Maceió-AL - 57020-210 
 
MANAUS - CAT-MAN 
Avenida Djalma Batista, 1111 C São Geraldo - Manaus – AM - 69053-010  
 
NATAL - CAT-NAT 
Av. Romualdo Galvão, 1703, salas 210 a 214 Edifício Empresarial Trade 
Center 
Lagoa Nova. Natal – RN - 59056-100 
 
PASSO FUNDO - CAT-PAF 
Rua Independência, 812/901, 9º andar Edifício Planalto 
Centro. Passo Fundo-RS - 99010-041 
 
PORTO ALEGRE - CAT-PAL 
Rua Carlos Trein Filho, 63 e 69 Auxiliadora. Porto Alegre-RS - 90450-120  
 
PORTO VELHO - CAT-POV 
Avenida Carlos Gomes, 1196 - Altos - Centro - Porto Velho - RO - 76801-124  
 
RECIFE - CAT-REC 
Estrada da Batalha nº 1200 / G-38 Jardim Jordão 
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Jaboatão dos Guararapes. Recife – PE - 54315-570 
 
RIBEIRÃO PRETO - CAT- RIP 
Rua Cravinhos, nº 197 - Sala A - Jardim Paulista - Ribeirão Preto – SP 
14090-110  
 
RIO DE JANEIRO – MATRIZ / CAT RIO 
Estrada dos Bandeirantes, 7966 Camorim - Jacarepaguá Rio de Janeiro – RJ 
22783-110 
 
SALVADOR - CAT-SAL 
Rua Marquês de Monte Santo, nº32 - Rio Vermelho - Salvador – BA – 41940-
330 
 
SÃO LUIZ - CAT- SLU 
Rua Anapurus, 18 quadra 36 – Shopping Belas Artes, loja 22 - Bairro 
Renascença  
São Luiz - MA - 65075-670 
 
SÃO PAULO - CAT-SPO 
Rua Cincinato Braga, nº. 340, 1º andar, Conjuntos 11 e 12, Bairro Bela Vista. 
São Paulo – SP 01333-010 
 
TERESINA - CAT-TER 
Rua Eliseu Martins, 1294, salas 301a 304 - Centro Teresina – PI - 64000-120  
 
UBERLÂNDIA - CAT-UBE 
Rua Vieira Gonçalves, 325, salas 108,110,111,112 E 113 Martins 
Uberlândia – MG - 38400-356 
 
VITÓRIA - CAT-VIT 
Av. Nossa Senhora da Penha, nº 699 Edif. Century Towers, Torre A, Salas 
1110 a 1114, Bairro Santa Lúcia - Vitória – ES - 29055-131 
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ANEXO II 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97-2015-08-26 
 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PREGÃO 
  
        (nome da empresa)                  ,  neste ato representada por      (nome do 
responsável)             , declara, para os devidos fins e efeitos legais, que se submete 
a todos os termos do PREGÃO ELETRÔNICO n° 97-2015-08-26 da COBRA 
TECNOLOGIA S.A, informando que a proposta apresentada pela empresa 
supracitada obedeceu, considerou e aceitou todos os elementos mencionados no 
referido PREGÃO. 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura: 
 
CPF nº: 
 
CI nº: 
 
Número do CNPJ: 
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ANEXO III 
 
                    
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97-2015-08-26 
 
 
DECLARAÇÕES 
 
 
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) 
da Carteira de Identidade n°............................ e do CPF no ........................., 
DECLARA sob as penas da Lei: 
 
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
 
2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a 
presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de 
aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 
10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do 
Edital; 
 
4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos 
os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento 
das obrigações objeto da Licitação. 
 
 
(local e data)________, _____ de __ 
Nome e identificação do PROPONENTE. 
 
 
 
OBS.: a presente declaração deverá ser assinada pelo proponente ou por 
representante legal do proponente 
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ANEXO IV 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97-2015-08-26 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

A empresa..........................................., inscrita no CNPJ sob o 
nº.........................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................., portador do Documento de Identidade nº 
........................................., inscrito no CPF sob o nº ................................ DECLARA, 
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
................................  (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
 
Local, ___ de _______________ de 2015. 
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ANEXO V 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97-2015-08-26 
 
DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
 
  Comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de FORNECIMENTO DE 
MATERIAL compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, conforme o modelo que será avaliado a qualificação técnica do proponente.  
 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
(Este modelo é um exemplo de como será avaliada a qualificação técnica do 
proponente) 
Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecedora) 
estabelecida à (endereço completo da empresa FORNECIMENTO DE MATERIAL), na 
categoria de FORNECEDORA DE MATERIAL, objeto desta licitação, executou para esta 
empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), na condição de cliente usuária dos serviços 
especificados abaixo, no período de __/__/__ a __/__/__ 
 
SERVIÇOS PRESTADOS (Lembrete: se for o caso) :................................ 
Nº CONTRATO:................................... DE ...../..../....... 
VALOR PARCIAL / GLOBAL (R$):.................................. (se possível). 
 
Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros 
técnicos de qualidade exigidos, no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a 
presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas. 
............................, .......de ....................de 200.... 
CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE 
 
CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE: 
 
a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportar-

se a FORNECIMENTO DE MATERIAL, caso o proponente deseje apresentar mais de um 
atestado. 

b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá 
pela validação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa a 
análise da qualificação técnica e o atestado se encontre pertinente e compatível em 
características e prazos com o objeto da Licitação. 

c) o atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica que comprovadamente tenha utilizado 
fornecimentos compatíveis com o objeto da licitação, de forma que comprove a 
qualificação técnica do proponente para o fornecimento. 

d) não serão aceitos atestados emitidos para outros fornecedores que não sejam aqueles 
que efetivamente tenham assinado o contrato com a emitente. 
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ANEXO VI 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97-2015-08-26 
 
PROPOSTA ECONÔMICA (COMPRA) 
                                                                

Prezados Senhores, 
 
 Ref.: Cobra Tecnologia S.A. 
 
1. OBJETO: 
1.1. Apresentamos nossa Proposta Econômica para fornecimento de 

..........................., conforme discriminado no Anexo I do Edital que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
(Descrever o objeto detalhando, inclusive, condições específicas). 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 O PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento 

convocatório que rege a presente licitação bem como o contrato que o 
integra. 

 
3. PRAZO DE ENTREGA DOS BENS/MATERIAIS: 

 
3.1. Conforme definido no item 5 do Anexo I do edital. 
 
4. ENDEREÇOS DE ENTREGA/QUANTIDADES: 
 
4.1. Os locais de entrega serão conforme determinados no Anexo 8 (Relação 
de CAT – Centros de Atendimento Técnico), da Ata de Registro de Preços.  
 
4.2. Quantidade de equipamentos: 
 
Lote 1: 
 

A) TIPO I - Impressora Laser Multifuncional Monocromática A4, com 
recursos de impressão, cópia, fax e digitalização, com velocidade de 
impressão mínima de 50 PPM (Unidades Administrativas e Unidades 
de Negócios) – IMPMM; 
 

B) TIPO II - Impressora Laser Monocromática A4, com velocidade de 
impressão mínima de 40 PPM (Unidades de Negócios) – IMPLM; 

 
 

C) TIPO III - Impressora Laser Colorida A4, com velocidade de impressão 
mínima de 30 PPM (Unidades Administrativas e Unidade de Negócios) 
– IMPLC; 
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D) TIPO IV – Impressora Laser Colorida A3, com velocidade de 
impressão mínima de 30 PPM (Unidades Administrativas) – IMPA3. 

 
 

Tipo Quantidade 
I 1.939 
II 297 
III 83 
IV 02 
Total 2.321 

 
Lote 2: 
 

A) TIPO V - Impressora Laser Monocromática de Cheque MICR A4, com 
velocidade de impressão mínima de 25 PPM (Unidades de Negócios) –
IMPCH. 
 

Tipo Quantidade 
V 679 
Total 679 

 
 
Obs.: As quantidades de consumíveis, suprimentos e peças, serão definida 
conforme estipulado no Anexo I. 
 
5. PREÇO DO MATERIAL/BEM: 
 

 5.1. Conforme tabela anexo a proposta. 
  
5.2. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da sessão pública do Pregão (salvo disposição específica do edital). 
 
5.3. O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais 
como de embalagem, frete e seguro para entrega do material no local 
indicado no Edital, bem como todos os encargos (obrigações sociais, 
impostos, taxas etc.). 

 
6. Preposto Administrativo..................................................................... 

7.Cargo:...........................e-mail.................................Tel.:(xx)........................... 

8. A Unidade da Federação na qual será emitida a Nota Fiscal é.................. 

9.Desde já nos declaramos cientes de que a Cobra Tecnologia S.A procederá 
à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei. 
 
 
Anexo: TABELA: Anexo 3 do edital. 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL 
 
PROPONENTE 
 
(QUALIFICAÇÃO) 
 
 

Declaramos, sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do processo 
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 97-2015-08-26, instaurado pela 
Cobra Tecnologia S.A., de que atendemos os critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio 
ambiente, conforme Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e 
Tecnologia de informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o 
Decreto 7.746/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
________________,__ de _____________ de 2015. 
 
 
 
_________________________________ 
Nome 
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ANEXO VIII 

================================================================ 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FORNECIMENTO DE BENS 
 
================================================================ 

 
Pregão Eletrônico nº 97-2015-08-26 

 
DGCO nº XXXXX/XXXX 

 
OC Master nº XXXXXX 

 
COBRA TECNOLOGIA S.A., estabelecida na Estrada dos Bandeirantes nº 7.966, 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ n0 42.318.949/0001-84, neste 
ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante 
denominada simplesmente COBRA, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 97-2015-08-26, resolve registrar o preço da 
empresa .........................................., estabelecida na 
...................................................., inscrita no CNPJ nº 
......................................................., doravante denominada FORNECEDOR, neste 
ato representada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s), 
consoante as cláusulas  e condições abaixo. 
 
A presente Ata de Registro de Preços teve sua minuta aprovada pelo Parecer 
COJUR/Contratos nº 0371/2015.  
 
1. OBJETO 
 

1.1.  A presente ata tem por objeto o registro dos preços, pela COBRA, para 
o fornecimento de Registro de Preços, para aquisição futura e eventual 
de até 3.000 (três mil) Impressoras de acordo com as especificações 
técnicas constantes no Anexo I, incluindo todos os materiais como 
consumíveis (cartuchos de toner), suprimentos (cilindro fotorevelador e 
demais componentes, inclusive aqueles entendidos como kit de 
manutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, reveladores) e peças, 
exceto papel, durante a vigência do instrumento derivado da ata e com 
base na estimativa de impressão mensal, conforme quantidade total 
estimada constante no Anexo II, na(s) dependência(s) da Cobra 
Tecnologia S.A., de acordo com as condições e especificações 
constantes no edital, no Anexo I (especificações) desta ata e conforme 
proposta comercial.  
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1.2. Fazem parte integrante desta ata, independente de transcrição, todas 
as disposições do instrumento convocatório da licitação referida no 
preâmbulo, bem como aquelas constantes da proposta apresentada 
pelo FORNECEDOR. Havendo divergências entre os termos da 
proposta e da ata prevalecerão os da ata. 

 
2. PREÇO 
 

2.1. Caso ocorra a demanda total dos bens, a COBRA pagará ao 
FORNECEDOR o valor de R$ xxxxx, divididos conforme abaixo:  

2.1.1. Equipamentos: R$ 
2.1.2. Consumíveis e Suprimentos: R$ 
2.1.3. Peças: R$ 
2.1.4. Os preços unitários dos bens estão discriminados no Anexo II desta 

ata. 
 
2.2. No preço ajustado no subitem 2.1 acima estão incluídos, além dos 

insumos que compõem os bens, todos os impostos, inclusive ICMS que o 
FORNECEDOR está obrigado a recolher integralmente, não cabendo à 
COBRA qualquer responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos, 
correndo por conta do FORNECEDOR as despesas com embalagens, 
frete e seguro para entrega dos bens nos locais indicados nesta ata, no 
contrato, na ordem de compra ou ainda na solicitação de entrega (Anexo 
III). 

 
2.3. Durante a vigência desta ata, a COBRA promoverá pesquisas de 

mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado. 

 
2.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo à COBRA promover as 
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas 
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
2.5. Caso fique constatado que o preço registrado na ata de registro de 

preços é superior aos preços de mercado, a COBRA solicitará ao 
FORNECEDOR, mediante correspondência, redução do preço de forma a 
adequá-lo aos praticados no mercado. Não sendo possível a redução, o 
registro do preço poderá ser cancelado, ficando a critério da COBRA 
convocar os demais fornecedores, obedecendo a ordem de classificação, 
assegurando igual oportunidade de negociação. 

 
2.6. Havendo redução de preço, a COBRA promoverá a divulgação da 

modificação do novo registro mediante publicação no D.O.U., sendo 
considerado válido, enquanto permanecer compatível com o mercado, 
até o prazo final de vigência da presente ata de registro de preços. 
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2.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a COBRA poderá: 
 

2.7.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação de penalidades se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

 
2.7.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 
 
2.8. Não havendo êxito nas negociações, a COBRA poderá revogar a ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

 
2.9. A existência dos preços registrados não obriga a COBRA a firmar as 

aquisições unicamente por esse meio, facultando-lhe a realização de 
licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

 
3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA DOS BENS 
 

3.1. As aquisições obedecerão a conveniência e às necessidades da COBRA. 
 
3.2. O fornecimento do produto cujo preço ora registramos será solicitado 

mediante a apresentação da solicitação de entrega correspondente 
(Anexo III), que ficará a cargo da área responsável pelo gerenciamento 
desta ata de registro de preços. 

 
3.3. As entregas serão realizadas conforme item 5 do Anexo I. 
 
3.4. Dentro do prazo de vigência da ata de registro de preços, o 

FORNECEDOR será obrigado ao fornecimento dos bens, desde que 
obedecidas as condições dos Anexos I e II desta ata, conforme previsão 
do edital do certame licitatório para registro de preços que precedeu a 
formalização desta ata. 

 
3.5. No caso de produtos importados deverá estar disponível a qualquer 

tempo, em original, toda a documentação relativa à importação 
(declaração de importação, etc.). 

 
3.6. O FORNECEDOR obriga-se a efetuar a entrega dos bens no período 

compreendido entre 9h às 16h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
nos endereços da COBRA previstos no documento de solicitação de 
entrega (Anexo III). 
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3.7. Por ocasião da entrega dos bens, caso seja detectado que os mesmos 
não atendem às especificações contratadas, poderá a COBRA rejeitá-los, 
integralmente ou em parte, obrigando-se o FORNECEDOR a providenciar 
a substituição dos bens não aceitos. O novo prazo de fornecimento 
deverá ser metade do prazo original. 

 
3.8. O aceite dos bens pela COBRA não exclui a responsabilidade civil do 

FORNECEDOR por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou 
disparidade com as especificações contratadas ou atribuídas pelo 
FORNECEDOR, verificados posteriormente, garantindo-se à COBRA as 
faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

 
3.9. O FORNECEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a 

partir da comunicação de rejeição, para efetuar a retirada dos materiais. 
Decorrido este prazo, a COBRA procederá à sua destruição, não 
cabendo qualquer tipo de indenização ao FORNECEDOR. 

 
3.10. A aceitação dos bens será feita mediante a assinatura do respectivo 

termo de aceite, conforme modelo constante do Anexo V desta ata. 
 
4. GARANTIA DOS BENS 
 

4.1. O FORNECEDOR prestará à Cobra Tecnologia garantia integral, 
conforme especificação do item 8 do ANEXO I desta ATA.  

 
4.2.  Fica o FORNECEDOR desobrigado de qualquer garantia sobre o(s) 

material (is)/ bem(ns)/ equipamento (s)/ insumo (s)/ peça (s) quando se 
constatar que o defeito decorreu de mau uso dos mesmos ou 
negligência de prepostos da Cobra Tecnologia S.A. 

 
5. PAGAMENTO 
 

5.1. Os faturamentos serão efetuados em nome da COBRA TECNOLOGIA 
S/A no prazo de 30DDL (dias da liquidação), após a entrega dos 
equipamentos, consumíveis, suprimentos e peças, com a 
disponibilização dos postos de impressão com todas as funcionalidades, 
mediante a apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, 
devidamente acompanhadas, quando for o caso, dos relatórios de aceite 
(Anexo 6) dos respectivos bens. 

5.2.  Deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos aos 
bens objeto deste documento, inclusive as despesas com consumíveis, 
suprimentos e peças, pessoal, remunerações, transporte, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, securitários e/ou 
quaisquer custos ou encargos necessários, decorrentes ou que venham 
a ser devidos em razão da aquisição dos bens, não cabendo à COBRA 
TECNOLOGIA S/A quaisquer custos adicionais. 
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5.3. A PROPONENTE deverá anexar à respectiva fatura de equipamentos e 
materiais o comprovante de origem dos bens importados oferecidos 
e respectiva quitação dos tributos de importação a eles referentes, 
no momento da entrega dos equipamentos, sob pena de devolução 
dos materiais rescisão contratual e multa, nos termos do art. 3º, III, 
do Decreto nº 7.174 de 12.05.2010.  

DA COMPROVAÇÃO DOS BENS ENTREGUES PARA EFEITO DE 
PAGAMENTO 

5.4.  Os pagamentos dos bens adquiridos, objeto deste documento, 
serão efetuados após aceite Anexo 6, pela COBRA TECNOLOGIA 
S/A ou por possíveis clientes, conforme especificado nos itens 
“condições de entrega”. Consideram-se como efetivamente 
entregues os bens que se apresentarem em perfeitas condições de 
utilização pela COBRA TECNOLOGIA S/A ou seus eventuais 
clientes. 

5.5.  A PROPONENTE deverá emitir no dia 20 de cada mês, ou primeiro 
dia útil subsequente, fatura relativa aos bens entregues, tendo como 
referência a medição efetuada no período (apuração do número de 
equipamentos, consumíveis, suprimentos e peças entregues desde 
o dia 20 do mês anterior até o dia 19 do mês correspondente à 
fatura) por Centro de Custos, a ser encaminhada para o gestor do 
contrato na COBRA TECNOLOGIA S/A, contendo as informações e 
valores pertinentes ao período medido. 

5.6.  Juntamente com a fatura, deverá ser entregue planilha contendo 
matrícula e nome dos funcionários responsáveis pelo recebimento 
dos bens (Anexo 7). Se houver divergência apurada no momento do 
pagamento da fatura, poderão ser exigidos os Termos de Aceite 
(Anexo 6) de entrega dos equipamentos ou materiais, devidamente 
assinados e carimbados pelos destinatários. 

5.7.  Deverá ser aplicado no faturamento os descontos previstos no ANS 
- Acordo de Nível de Serviços - REGRAS DE APLICAÇÃO DE 
DESCONTOS. 

DA COMPOSIÇÃO DE VALORES DA FATURA 

5.8.  A fatura, separada, por Centro de Custo (CAT da COBRA 
TECNOLOGIA S/A), deverá ser composta por três itens distintos, 
conforme detalhado abaixo: 
5.8.1.  Compra de equipamento:  

Tipo de 
Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1    
2    
N    

Total    
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5.8.2. Consumíveis e Suprimentos: 

Cód. 
Item 

Descriminaç
ão 

Unidade 
de Compra 

Quantida
de 

Entregue 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1      
2      
N      

Total      

5.8.3. Faturamento Mensal para Seguro de Peças: Para os valores 
relativos ao seguro mensal de disponibilidade de peças de 
acordo com parque fornecido deverá ser descriminado, por 
tipo, o quantitativo de equipamentos entregues, com garantia 
já expirada: 

 

 

 

 

 
5.9. Na nota fiscal/fatura deverá constar o número desta ata, o nº DGCO, o 

objeto contratado, o número da ordem de compra ou solicitação de 
entrega (Anexo III) e o número da conta corrente do FORNECEDOR, 
acompanhada do TERMO DE ENTREGA E/OU DO TERMO DE ACEITE 
correspondente (s), fornecido (s) pela COBRA ou a serem elaborados 
pelo FORNECEDOR, na forma dos modelos constantes dos Anexos IV e 
V desta ata de registro de preços. 

 
5.10. O FORNECEDOR elaborará e manterá em seu poder o TERMO DE 

ENTREGA e/ou o TERMO DE ACEITE correspondente (s), na forma 
do(s) modelo(s) constante(s) do(s) Anexo(s) III e V desta ata, que 
poderá(ão) ser apresentado(s) à COBRA, caso não ocorra o pagamento 
conforme previsto no subitem abaixo. 

 
5.11. As notas fiscais deverão ser entregues à COBRA no endereço 

mencionado no preâmbulo da presente ata ou em outro local, desde que 
previamente indicado pela COBRA, em no máximo 05 (cinco) dias úteis 
após a sua emissão. 

 

Tipo de 
Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1    
2    
N    

Total    
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5.12. As notas fiscais serão submetidas ao processo de ateste eletrônico pela 
COBRA por intermédio do seu sistema. O ateste eletrônico será 
concluído no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
nota fiscal, e caso a nota fiscal esteja conforme, o FORNECEDOR será 
comunicado por e-mail previamente cadastrado na COBRA. 

 
5.13. Constatando a COBRA qualquer divergência ou irregularidade na nota 

fiscal/fatura, esta, ainda que tenha havido entrega e/ou aceite dos 
bens/materiais, será devolvida ao FORNECEDOR em, no máximo, 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da conclusão do ateste referido no item 
acima, acompanhada das informações correspondentes às 
irregularidades verificadas, para as devidas correções.  Neste caso, a 
COBRA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
reapresentação do documento, para efetuar novo processo de ateste 
eletrônico. Enquanto a nota fiscal não for devidamente atestada pela 
COBRA, na forma ajustada nesta ata, o pagamento não será liberado. 

 
5.14. Caso até o dia ajustado para o pagamento a nota fiscal não tenha sido 

atestada pela COBRA, por culpa do FORNECEDOR, o prazo para 
pagamento será prorrogado para até 05 (cinco) dias úteis após o ateste 
pela COBRA. 

 
5.15. Não serão aceitos pela COBRA, como documentos hábeis de cobrança, 

boletos bancários. 
 

6. VIGÊNCIA  
 

6.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de até 12 
(doze) meses a partir da data de sua assinatura, prazo em que o 
FORNECEDOR se obriga a entregar os bens de acordo com o 
estabelecido no item 3 – Condições de Fornecimento/Entrega dos Bens, 
mantidas as condições de garantia previstas no item 4 – Garantia dos 
Bens. 

 
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

7.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

7.1.1 . Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
7.1.2. Não retirar a ordem de compra, solicitação de entrega ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela COBRA, quando for o caso, 
sem justificativa aceitável; 

 
7.1.3 . Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
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7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 
nº 8.666 de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 7.1.1, 

7.1.2 e 7.1.4 do item 7.1 será formalizado por despacho da COBRA, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
7.3.1.por razão de interesse público; ou 
 
7.3.2.a pedido do fornecedor. 

 
7.4. As responsabilidades imputadas ao FORNECEDOR, por prejuízos 

decorrentes de ações delitivas perpetradas contra a COBRA, não 
cessam com o cancelamento da ata. 

7.5. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos nesta cláusula, será feita por correspondência com aviso de 
recebimento ou outro meio que comprove o recebimento. 

 
7.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 

FORNECEDOR, a comunicação será feita por publicação no Diário 
Oficial da União, considerando-se, assim, para todos os efeitos, 
cancelado o preço registrado. 

 
8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

8.1. Durante a vigência desta ata e ao término do prazo de validade de 
cada certificado, o FORNECEDOR se obriga a apresentar à COBRA os 
seguintes certificados devidamente atualizados: 

 
8.1.1. Certidão negativa com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal de 

sua sede, inclusive perante a Dívida Ativa; 
 
8.1.2. Comprovante de regularidade de situação com o FGTS; 
 
8.1.3 . Certidão negativa de débitos com o INSS; e 
 
8.1.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 
8.2. O FORNECEDOR estará dispensado de apresentar os documentos 

mencionados nos subitens 8.1.1 a 8.1.3 acima, caso seja possível, à 
COBRA, verificar a regularidade da situação do FORNECEDOR por meio 
de consulta on-line ao SICAF. 
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8.3. Se o FORNECEDOR estiver desobrigado da apresentação de quaisquer 
documentos solicitados no item acima, deverá comprovar esta condição 
por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em 
vigor. 

 
8.4. A COBRA se reserva o direito de rescindir administrativamente a ata 

quando, por ocasião do pagamento, o FORNECEDOR não comprovar 
sua regularidade fiscal na forma ajustada no item acima. 

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

9.1. Os atos praticados pelo FORNECEDOR, prejudiciais à execução da 
ata, sujeitam-na às seguintes sanções: 

 
9.1.1. Advertência; 
 
9.1.2. Multa conforme o ajustado nesta ata; 
 
9.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a COBRA; 

e 
 
9.1.4 . Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa do FORNECEDOR, na 
forma da lei. 

 
9.3. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do 

FORNECEDOR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato. 

 
9.4. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou 

parcial do que foi ajustado nesta ata e suspensão temporária, caberá 
apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 

 
9.5. Nos prazos de defesa prévia e recurso, o processo estará disponível para 

análise dos interessados. 
 
9.6. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 

9.6.1 . Descumprimento das obrigações acordadas, especialmente aquelas 
relativas às características dos serviços, qualidade, quantidades, 
prazos ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior e aqueles que não acarretem prejuízos à 
COBRA; ou 
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9.6.2. Execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento 

da ata, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

 
9.7. A multa aplicada ao FORNECEDOR e os prejuízos por ele causados à 

COBRA serão deduzidos de qualquer crédito a ele devido, e cobrados 
direta ou judicialmente. 

 
9.8. O FORNECEDOR desde logo autoriza a COBRA a descontar dos valores 

a ele devidos o montante das multas a ele aplicadas. 
 
9.9. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 

 
9.9.1. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
9.9.2. Reincidência de execução insatisfatória da ata; 
 
9.9.3. Atraso injustificado na execução/conclusão do fornecimento, 

contrariando o disposto na ata; 
 
9.9.4. Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
 
9.9.5. Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
9.9.6. Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
9.9.7. Prática de atos ilícitos visando a prejudicar a execução da ata; 
 
9.9.8. Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o 

FORNECEDOR idoneidade para contratar com a COBRA; ou 
 
9.9.9. Descumprimento das obrigações desta ata, especialmente aquelas 

relativas às características dos materiais, qualidade, quantidades, 
prazos ou recusa de fornecimento ou entrega, previstas nos Anexos I 
e II desta ata. 

 
9.10. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da 

Fazenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em 
prejuízo da COBRA, evidência de atuação com interesses escusos, 
reincidência de faltas que acarretem prejuízo à COBRA ou aplicações 
sucessivas de outras penalidades. 

 
10. MULTA 
 

10.1 O atraso injustificado na entrega dos bens sujeitará o FORNECEDOR ao 
pagamento de multa correspondente a 1,0% (um por cento) do valor da 
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pendência, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 
devido, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta ata. 

 
10.2 A COBRA poderá aplicar ao FORNECEDOR multa por inexecução total 

ou parcial correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota 
fiscal/fatura da(s) solicitação (ões) de entrega não atendida(s). 

 
10.3 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, 

não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará o 
FORNECEDOR da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

 
11. RESPONSABILIDADE  
 

11.1. O FORNECEDOR será responsável por qualquer dano ou prejuízo 
causado por si ou por seus prepostos à COBRA ou a terceiros, por ação 
ou omissão. Os danos, prejuízos, indenizações, inadimplementos 
contratuais, multas, ressarcimentos e quaisquer outros débitos do 
FORNECEDOR poderão ser descontados de todo e qualquer crédito do 
FORNECEDOR perante a COBRA, após apuração mediante 
procedimento administrativo em que será assegurado ao FORNECEDOR 
o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 
da comunicação, que será feita pela COBRA por escrito. 

 
11.2 O FORNECEDOR se obriga a informar à COBRA, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação de 
finalidade ou da estrutura da empresa.  

 
12. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

12.1. As partes se obrigam durante toda a vigência da presente ata, sob 
pena de rescisão imediata da mesma, a: 

 
12.1.1. Cumprir todas as normas e exigências legais relativas à política 

nacional do meio ambiente emanadas das esferas federal, estadual e 
municipal, principalmente no que concerne à utilização racional de 
recursos naturais evitando-se desperdícios, bem como a disposição 
correta de seu lixo comercial ou industrial, inclusive, mas não se 
limitando ao disposto na Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 
12.1.2. 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; 

 
12.1.3. Cumprir os preceitos e determinações legais concernentes às 

normas de segurança e medicina do trabalho, bem como as 
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convenções e acordos trabalhistas e sindicais referentes às categorias 
de trabalhadores empregados pelas partes; 

 
12.1.4. Não contratar ou permitir que seus subcontratados contratem mão-

de-obra que envolva a exploração de trabalhos forçados ou trabalho 
infantil; 

 
12.1.5. Não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos 
de idade, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7º, 
inciso XXXIII, na Lei nº 10.097, de 19.12.2000 e na Consolidação das 
Leis do Trabalho; 

 
12.1.6. Não empregar adolescentes até 18 (dezoito) anos em locais 

prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, 
moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou 
insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, 
ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido 
entre 22h e 05h; e 

12.1.7. Não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas ao 
acesso, ao emprego ou à sua manutenção. 

 
12.2. As partes se obrigam ainda a divulgar entre seus fornecedores o 

compromisso assumido nesta cláusula, incentivando sempre a sua 
adoção. 

 
13. DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 
 

13.1 O FORNECEDOR declara neste ato que está ciente, conhece e entende 
os termos da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e, por si e por seus 
administradores, 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 disposições dos termos da 
lei mencionada. 

 
13.2 Para a execução desta Ata, nenhuma das partes poderá ou 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 desta 
Ata, ou de outra forma que não relacionada a esta Ata, devendo garantir, 
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.  
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14. CESSÃO 
 

14.1 A presente ata não poderá ser cedida, total ou parcialmente, pelo 
FORNECEDOR, sem prévia e escrita aprovação da COBRA, sob pena 
de nulidade da cessão. 

 
15. NOVAÇÃO 
 

15.1. A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento das 
disposições asseguradas nesta ata, não constituirá novação ou renúncia, 
nem lhes afetará o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento 
do estabelecido. 

 
16. PREPOSTOS 

 
16.1. As partes nomeiam, neste ato, para representá-las no cumprimento desta 

ata, os seus funcionários abaixo relacionados: 
 
Pela COBRA Pelo FORNECEDOR 
Nome: .............................. Nome: .............................. 
Cargo: .............................. Cargo: .............................. 
E-mail: .............................. E-mail: .............................. 
Telefone: .......................... Telefone: .......................... 
 
 

16.2. Todas as comunicações referentes à ata de registro de preços serão 
encaminhadas a esses prepostos, que ficarão responsáveis diretamente 
pela solução das questões apresentadas ou por encaminhá-las para 
solução por quem de direito. 

 
16.3. Na ocorrência de substituição do preposto nomeado, a parte que realizar 

a substituição ficará obrigada a informar à outra parte, sempre por escrito, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a saída do preposto.  
Neste mesmo prazo deverá ser informado, por escrito, o nome e 
qualificação do substituto. 

 
17.  CONDIÇÕES GERAIS 

 
17.1. Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do 

FORNECEDOR com outrem, a COBRA reserva-se o direito de rescindir a 
ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração 
social. 

 
17.2. É vedado ao FORNECEDOR caucionar ou utilizar a presente ata para 

qualquer operação financeira. 
 
17.3. O FORNECEDOR não poderá utilizar o nome da COBRA em quaisquer 

atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de 
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visitas, anúncios diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisão 
da presente ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade do FORNECEDOR. 

 
17.4. São assegurados a COBRA todos os direitos e faculdades previstos na 

Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
17.5. O FORNECEDOR declara, ainda, conhecer e corroborar com os 

princípios constantes no Código de Ética da COBRA disponível na 
Internet, endereço: [ http://www.bbtecno.com.br / empresa /Código de 
ética ]  

 
18. FORO 
 

18.1. As partes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer 
questão oriunda desta ata, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 
Assim, assinam as partes o presente instrumento em duas vias, com as 
testemunhas abaixo. 

 
            Rio de Janeiro,  

 
 

COBRA TECNOLOGIA S.A. 
 
 
 

____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 

 
FORNECEDOR 

 
 
____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 
 
 
Testemunhas: 
 
 
________________________________ _________________________ 
Nome        Nome 
CPF        CPF 
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ANEXO I 

 
(Idem ao Anexo I do Edital) 

 
 

ANEXOS 

Anexo 1 Especificações técnicas mínimas dos equipamentos de 
impressão 

Anexo 2  Estimativa de Aquisição 
Anexo 3 Preços de Equipamentos 
Anexo 4 Etiqueta de Patrimônio 
Anexo 5 Solicitação de Entrega 
Anexo 6  Termo de Aceite 
Anexo 7 Planilha de Acompanhamento de Entrega 
Anexo 8      Relação de CAT 
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ANEXO II 
 

DOCUMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

M    O    D    E    L    O 
 

Ata de Registro de Preços DGCO nº XXXXX/XXXX, celebrada entre a Cobra 
Tecnologia S.A. e .......................... (Razão social do fornecedor), que teve seus 
preços registrados através da realização do Pregão Eletrônico nº XX-XXXX-XX-XX. 

 
LOTE 1 
Fornecedor Código  

Cobra 
Especificação  
do item 

Qtde Preço unitário (R$) Valor Total (R$) 

      
      
      
 
LOTE 2 
Fornecedor Código  

Cobra 
Especificação  
do item 

Qtde Preço unitário (R$) Valor Total (R$) 

      
      
      
 
Rio de Janeiro, 

 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

 
 
____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 
 

 
FORNECEDOR 

 
 
____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 
 

TESTEMUNHAS 
 
________________________________ _________________________ 
Nome       Nome 
CPF       CPF 
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ANEXO III 
 

SOLICITAÇÃO DE ENTREGA 

Pedido Nº _____________ 

OC Nº        _____________ 

FORNECEDOR: __________________________________________ 

A/C: ____________________________________________________ 

 

Prezado Senhores, 

Conforme CONTRATO Nº ______________ /2015 DGCO Nº ________ /2015, 
referente ao fornecimento de materiais, firmado e assinado com essa empresa em 
____ /____ /2015, solicitamos o fornecimento de uma parcela, para entrega em até 
____ dias úteis a contar do recebimento deste documento, dos itens e quantidades da 
planilha de acompanhamento de entrega (Anexo 7), que segue em anexo. 

Juntamente com a fatura, deverá ser entregue a respectiva planilha contendo 
matrícula e nome dos funcionários responsáveis pelo recebimento dos bens. Se 
houver divergência apurada no momento do pagamento da fatura, poderão ser 
exigidos os Termos de Aceite (Anexo 6) de entrega dos equipamentos ou materiais, 
devidamente assinados e carimbados pelos destinatários. 

Os materiais deverão ser embalados de acordo com as unidades do produto definidas 
na coluna “Embalagem Primária” e acondicionadas em caixas com o limite de 
unidades do produto definido na coluna “Embalagem Secundária", sempre que 
atingido o limite de unidades do produto definido deverá ser utilizado uma nova 
Embalagem.  

Para logística de transporte o fornecedor pode agrupar diversas embalagens primárias 
ou secundárias em uma "Embalagem Terciária". Porém o não atendimento da 
especificação de “Embalagem” poderá gerar recusa no recebimento do material. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de  2015 

 

___________________________ 

Arnaldo Costa 

Gerente de Divisão de Planejamento de Materiais e Logística 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE ENTREGA DO(S) BEM(NS) 
 

 
M    O    D    E    L    O 

 
Ata DGCO nº ............................, OC(s) nº................... 
Fornecedor: .................................................................................................................. 
Solicitação de Entrega nº ............................................................................................. 
N. F. VENDA:............................................................................................................... 
N.F. REMESSA: .......................................................................................................... 
Nº UNIVERSAL: .......................................................................................................... 
 
 
Instruções ao responsável pelo recebimento do(s) bem(ns): 
 

1. Antes de atestar o recebimento, conferir os bens e, se for o caso, a 
existência na embalagem de manual de uso informando: modelo do 
bem/equipamento, especificação técnica, prazo de garantia, endereço e 
telefone da rede autorizada de assistência técnica. 
 

2. Assinar duas vias deste termo, onde uma via deverá ser entregue ao 
fornecedor e a outra deverá ser anexada ao sistema ERP junto à nota fiscal. 
 

CNPJ da dependência Cobra: 
Local e endereço de entrega: 
 (Matriz/CAT’s) 
Código Cobra Especificação do item Qtde Garantia Preço unitário (R$) 
     
     
     
Valor total da solicitação R$ 

 
Data de recebimento do(s) bem(ns): __/__/____ 
 
Nome do funcionário COBRA: ..................................................................................... 
Matrícula e cargo:......................................................................................................... 
Assinatura:....................................................................................................................
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ANEXO V 
 

TERMO DE ACEITE 
 
 

CONTRATO nº    __________________  
 
NF/REMESSA nº __________________ 
 
 
Prefixo da Agência BB: ________________ Dependência: _________________________________ 

 

Descrição do Material: _______________________________________________________________ 
 
Nº Serie: ______________________________       Nº Universal: _____________________________ 
 

 

Atestamos que foi realizada a entrega / instalação/ ativação, conforme abaixo: 

 
Equipamento: 
 

 Entregue 
 

 Instalado / Ativado 
 

 Não Instalado 

Ocorrência:________________________________________________________________________
 
 

Material/Suprimentos/Peças/Acessórios: 
  

 Entregue  
 

 Com avarias e / ou danos 
 

  

Ocorrência:  _______________________________________________________________________ 
 
 
Data da Entrega/Instalação/Ativação:   _____ / _____ / _____ 
 
 
  
Nome (Funcionário/Preposto): ______________________________________________  
  
Identidade-Órgão/Matrícula: ________________________________________________  
 
 
 

_____________________________________________________ 
                                                           Assinatura / carimbo  
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ANEXO VI 
============================================================ 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 
 
============================================================ 

Pregão Eletrônico nº 97-2015-08-26 
 

DGCO Nº 00XXX/201X 
                                                                                      

  OC Nº XXXXX  
 
 

COBRA TECNOLOGIA S.A., estabelecida na Estrada dos Bandeirantes nº 
7966, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ n0 42.318.949/0001-
84, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE e a XXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada na forma de seus atos 
constitutivos pelo(s) seu(s),  representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e 
assinado(s), resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de 
Fornecimento de Bens,  sob as seguintes cláusulas e condições: 
 
O presente CONTRATO teve sua MINUTA analisada pelo Parecer 
COJUR/CONTRATOS nº 0371/2015 de 17 de setembro de 2015. 
 
 
1. OBJETO 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento futuro e 
eventual de consumíveis (cartuchos de toner), suprimentos (cilindro 
fotorevelador e demais componentes, inclusive aqueles entendidos 
como kit de manutenção, insumos, fusores, rolos, cilindros, 
reveladores) e peças, exceto papel, de acordo com as 
necessidades da Cobra Tecnologia S.A. para atender às 
necessidades da CONTRATANTE, em conformidade com o Edital e 
com a Proposta Comercial da CONTRATADA, constante do 
processo licitatório, que independentemente de transcrição são 
partes integrantes e inseparáveis do presente contrato. Havendo 
divergências entre os termos da proposta, do edital e do contrato, 
prevalecerão os do contrato. 

 
1.2. O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 

25% (vinte e cinco por cento), a critério da CONTRATANTE e 
mediante aviso formal à CONTRATADA. Desde que acordado entre 
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as partes, as supressões poderão exceder o percentual aqui 
estabelecido. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens na forma e nas 
condições estabelecidas no Anexo I deste contrato. 

 
3. GARANTIA DOS BENS 
 

3.1.  A CONTRATADA prestará à Cobra Tecnologia garantia integral, 
conforme especificação do item 8 do ANEXO I deste contrato.  

 
3.2.  Fica a CONTRATADA desobrigado de qualquer garantia sobre o(s) 

material (is)/ bem(ns)/ equipamento (s)/ insumo (s)/ peça (s) quando 
se constatar que o defeito decorreu de mau uso dos mesmos ou 
negligência de prepostos da Cobra Tecnologia S.A. 

 
4. PREÇO 

 

4.1. Pelo fornecimento dos bens objeto deste contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores unitários 
discriminados no Anexo II deste contrato. 
 

4.2. O valor estimado total deste contrato é de R$ 
 

 
4.3. O valor acima é meramente estimativa de forma que os pagamentos 

devidos à CONTRATADA dependerão das mercadorias 
efetivamente entregues e aceitas à CONTRATANTE. 
 

4.4. O preço mensal devido à CONTRATADA será aquele decorrente 
das ordens de compras/ solicitações de entregas emitidas e 
entregues no mês. 
 

4.5. Nos preços ajustados estão incluídos, além dos insumos que 
compõem os bens, todos os impostos, inclusive ICMS que a 
CONTRATADA está obrigada a recolher integralmente, não 
cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelo 
recolhimento dos mesmos, correndo por conta da CONTRATADA as 
despesas com embalagens, frete e seguro para entrega dos bens no 
local indicado no Anexo 8. 

 
5. REPACTUAÇÃO 
 

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

 
5.2. Será admitida a repactuação dos preços desde que seja observado o 

interregno mínimo de um ano. 
 
5.3. O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de 

reequilíbrio contratual, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 
8.666/93. 
 

6. GARANTIA CONTRATUAL 
 

6.1. Como compromisso de integral cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas, inclusive por multas eventualmente 
aplicadas, a CONTRATADA manterá garantia em favor da 
CONTRATANTE numa das modalidades previstas no artigo 56 da 
Lei nº 8.666/93, no valor de R$ XXXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXX), 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor deste contrato, a ser 
entregue no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar da data de 
sua assinatura, prorrogáveis por igual período a critério da 
CONTRATANTE, a qual deverá ser válida durante todo o período de 
vigência do contrato. 

 
6.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da 

garantia autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas. 

 
6.3. A garantia eleita pela CONTRATADA deverá atender aos requisitos 

mínimos descritos a seguir: 
 

6.3.1. A caução em dinheiro deverá apresentar as seguintes 
características: 

 
a) O valor relativo à garantia entregue pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE será administrado por meio de 
aplicação financeira capaz de assegurar a atualização 
monetária do dinheiro; 

 
b) A aplicação financeira será objeto de escolha conjunta 

entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
c) O montante aplicado permanecerá bloqueado para 

movimentação durante toda a vigência contratual, e será 
liberado, com a respectiva atualização monetária, 
somente depois que a CONTRATANTE puder assegurar 
que não existem pendências contratuais atribuíveis à 
CONTRATADA; e 
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d) A CONTRATADA terá acesso, mediante solicitação 

prévia com antecedência de 03 (três) dias úteis, aos 
extratos relativos à conta de caução para mero 
acompanhamento; 

 
6.3.2. Os títulos da dívida pública deverão: 

 
a) Ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil; e 

 
b) Ser avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 
 

6.3.3. A fiança bancária deverá atender aos seguintes requisitos 
mínimos: 

 
a) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor 

solidário e principal pagador, quitará perante a 
CONTRATANTE eventuais débitos oriundos da execução 
contratual, inclusive os de natureza trabalhista e/ou 
previdenciária, até o valor da garantia fixado na carta 
fiança, independentemente de interpelação judicial, caso 
o afiançado não cumpra suas obrigações; 

 
b) Expressa renúncia do fiador ao “benefício de ordem” e; 
 
c) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; 

 
6.3.4. A apólice do seguro garantia deverá atender no mínimo as 

seguintes exigências: 
 

a) Indicar a CONTRATANTE como beneficiária do seguro; 
 
b) Indicar que o seguro garante o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pelo fornecedor por meio do ajuste 
firmado, inclusive as de natureza trabalhista e/ou 
previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice; e 

 
c) Não exibir cláusula capaz de restringir a cobertura 

securitária relativa a eventuais descumprimentos pela 
CONTRATADA de seus deveres contratuais, cíveis, 
trabalhistas ou previdenciários pertinentes à execução do 
contrato. 

 
6.4. A CONTRATADA obriga-se a apresentar termo de quitação do 

seguro quando da apresentação da respectiva apólice. Caso o 
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pagamento do prêmio tenha sido parcelado pela CONTRATADA, 
esta se obriga a apresentar mensalmente comprovante do referido 
pagamento. 

 
6.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

assegurar o pagamento de: 
 

6.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do 
contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 
previstas; 

 
6.5.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, 

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 

 
6.5.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA; e 
 
6.5.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 

qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA. 
 

6.6. Havendo majoração do preço contratado, fica a critério da 
CONTRATANTE solicitar formalmente à CONTRATADA a 
integralização da garantia, limitada ao percentual estabelecido no 
item 6.1. No caso de supressão, a alteração na garantia para 
adequação ao novo valor ocorrerá mediante solicitação da 
CONTRATADA, respeitando-se também o mesmo percentual. 

 
6.7. Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada 
formalmente pela CONTRATANTE. 

 
6.8. O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA após a 

execução de todos os serviços contratados ou por ocasião da 
rescisão do contrato, desde que não possua obrigação ou dívida 
inadimplida com a CONTRATANTE. 

 
7. PAGAMENTO 

 

7.1. Os faturamentos serão efetuados em nome da COBRA 
TECNOLOGIA S/A no prazo de 30DDL (dias da liquidação), após a 
entrega dos equipamentos, consumíveis, suprimentos e peças, com a 
disponibilização dos postos de impressão com todas as 
funcionalidades, mediante a apresentação das respectivas Notas 
Fiscais/Faturas, devidamente acompanhadas, quando for o caso, dos 
relatórios de aceite (Anexo 6) dos respectivos bens. 
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7.2.  Deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos 
aos bens objeto deste documento, inclusive as despesas com 
consumíveis, suprimentos e peças, pessoal, remunerações, 
transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
tributários, securitários e/ou quaisquer custos ou encargos 
necessários, decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da 
aquisição dos bens, não cabendo à COBRA TECNOLOGIA S/A 
quaisquer custos adicionais. 

7.3. A PROPONENTE deverá anexar à respectiva fatura de equipamentos e 
materiais o comprovante de origem dos bens importados oferecidos 
e respectiva quitação dos tributos de importação a eles referentes, 
no momento da entrega dos equipamentos, sob pena de devolução 
dos materiais rescisão contratual e multa, nos termos do art. 3º, III, 
do Decreto nº 7.174 de 12.05.2010.  

DA COMPROVAÇÃO DOS BENS ENTREGUES PARA EFEITO DE 
PAGAMENTO 

7.4.  Os pagamentos dos bens adquiridos, objeto deste documento, 
serão efetuados após Termo de Aceite (Anexo 6), pela COBRA 
TECNOLOGIA S/A ou por possíveis clientes, conforme especificado 
nos itens “condições de entrega”. Consideram-se como efetivamente 
entregues os bens que se apresentarem em perfeitas condições de 
utilização pela COBRA TECNOLOGIA S/A ou seus eventuais 
clientes. 

7.5.  A PROPONENTE deverá emitir no dia 20 de cada mês, ou primeiro 
dia útil subsequente, fatura relativa aos bens entregues, tendo como 
referência a medição efetuada no período (apuração do número de 
equipamentos, consumíveis, suprimentos e peças entregues desde 
o dia 20 do mês anterior até o dia 19 do mês correspondente à 
fatura) por Centro de Custos, a ser encaminhada para o gestor do 
contrato na COBRA TECNOLOGIA S/A, contendo as informações e 
valores pertinentes ao período medido. 

7.6.  Juntamente com a fatura, deverá ser entregue planilha contendo 
matrícula e nome dos funcionários responsáveis pelo recebimento 
dos bens (Anexo 7). Se houver divergência apurada no momento do 
pagamento da fatura, poderão ser exigidos os Termos de Aceite 
(Anexo 6) de entrega dos equipamentos ou materiais, devidamente 
assinados e carimbados pelos destinatários. 

7.7.  Deverá ser aplicado no faturamento os descontos previstos no ANS 
- Acordo de Nível de Serviços - REGRAS DE APLICAÇÃO DE 
DESCONTOS. 

DA COMPOSIÇÃO DE VALORES DA FATURA 

7.8.  A fatura, separada, por Centro de Custo (CAT da COBRA 
TECNOLOGIA S/A), deverá ser composta por três itens distintos, 
conforme detalhado abaixo: 
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7.8.1.  Compra de equipamento:  

Tipo de 
Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1    
2    
N    

Total    
    

7.8.2. Consumíveis e Suprimentos: 

Cód. 
Item 

Descriminaç
ão 

Unidade 
de Compra 

Quantida
de 

Entregue 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1      
2      
N      

Total      

7.8.3. Faturamento Mensal para Seguro de Peças: Para os valores 
relativos ao seguro mensal de disponibilidade de peças de 
acordo com parque fornecido deverá ser descriminado, por 
tipo, o quantitativo de equipamentos entregues, com garantia 
já expirada: 

 

 

 

 

 
7.9. Na nota fiscal/fatura deverá constar o número desta ata, o nº DGCO, o 

objeto contratado, o número da ordem de compra ou solicitação de 
entrega (Anexo 5) e o número da conta corrente do FORNECEDOR, 
acompanhada do TERMO DE ENTREGA E/OU DO TERMO DE ACEITE 
correspondente (s), fornecido (s) pela COBRA ou a serem elaborados 
pelo FORNECEDOR, na forma dos modelos constantes dos Anexos 5 e 6 
desta ata de registro de preços. 

 
7.10. O FORNECEDOR elaborará e manterá em seu poder o TERMO DE 

ENTREGA e/ou o TERMO DE ACEITE correspondente (s), na forma 
do(s) modelo(s) constante(s) do(s) Anexo(s) 5 e 6 desta ata, que 

Tipo de 
Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1    
2    
N    

Total    
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poderá(ão) ser apresentado(s) à COBRA, caso não ocorra o pagamento 
conforme previsto no subitem abaixo. 

 
7.11. As notas fiscais deverão ser entregues à COBRA no endereço 

mencionado no preâmbulo da presente ata ou em outro local, desde que 
previamente indicado pela COBRA, em no máximo 05 (cinco) dias úteis 
após a sua emissão. 

 
7.12. As notas fiscais serão submetidas ao processo de ateste eletrônico pela 

COBRA por intermédio do seu sistema. O ateste eletrônico será 
concluído no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
nota fiscal, e caso a nota fiscal esteja conforme, o FORNECEDOR será 
comunicado por e-mail previamente cadastrado na COBRA. 

 
7.13. Constatando a COBRA qualquer divergência ou irregularidade na nota 

fiscal/fatura, esta, ainda que tenha havido entrega e/ou aceite dos 
bens/materiais, será devolvida ao FORNECEDOR em, no máximo, 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da conclusão do ateste referido no item 
acima, acompanhada das informações correspondentes às 
irregularidades verificadas, para as devidas correções.  Neste caso, a 
COBRA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
reapresentação do documento, para efetuar novo processo de ateste 
eletrônico. Enquanto a nota fiscal não for devidamente atestada pela 
COBRA, na forma ajustada nesta ata, o pagamento não será liberado. 

 
7.14. Caso até o dia ajustado para o pagamento a nota fiscal não tenha sido 

atestada pela COBRA, por culpa do FORNECEDOR, o prazo para 
pagamento será prorrogado para até 05 (cinco) dias úteis após o ateste 
pela COBRA. 

 
7.15. Não serão aceitos pela COBRA, como documentos hábeis de cobrança, 

boletos bancários. 
 

 
8. PREÇO FIXO 
 

8.1. O preço dos Bens objeto do presente Contrato é fixo e irreajustável 
por todo o período de vigência do presente contrato. 

 
9. ENTREGA DOS BENS 

 

9.1. As entregas dos bens deverão ser efetuadas conforme estipulado no item 5 
do Anexo I, Projeto Básico. 
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10. VIGÊNCIA 
 

10.1. O instrumento contratual terá vigência de 60 (sessenta) meses para 
aquisição de consumíveis, suprimentos e peças.  
 

10.2. A reprogramação de entregas, quando necessária/conveniente, não 
poderá ultrapassar o prazo de vigência estabelecido neste contrato.   

 
10.3. A CONTRATANTE poderá resilir o presente contrato a qualquer 

tempo, mediante comunicação escrita feita com antecedência de 60 
(sessenta) dias. 

 
11. RESCISÃO 
 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
 

11.1.1. Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e 
escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, 
atualizada pela Lei 9.854, de 27.10.99. 

 
11.1.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e 

fundamentada da CONTRATANTE, mediante aviso prévio 
por escrito, de 90 dias ou de prazo menor a ser negociado 
pelas partes à época da rescisão. 

 
11.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação. 

 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.3. As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos 

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

 
11.4. A rescisão acarretará como consequência a retenção dos créditos 

decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

 
12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

12.1. Durante a vigência deste contrato e ao término do prazo de 
validade de cada certificado, a CONTRATADA se obriga a 
apresentar à CONTRATANTE os seguintes certificados 
devidamente atualizados: 

 
a) Certidão negativa com a Fazenda Nacional, Estadual e 

Municipal de sua sede, inclusive perante a dívida ativa; 
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b) Comprovante de regularidade de situação com o FGTS; 
 
c) Certidão negativa de débitos com o INSS; 
 
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 
12.2. A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos 

de que tratam as alíneas “a” a “c” da cláusula 12 acima, caso seja 
possível, à CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação 
da CONTRATADA por meio de consulta on-line ao SICAF. 

 
12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir 

administrativamente o contrato quando, por ocasião do pagamento, 
a CONTRATADA não comprovar sua regularidade fiscal na forma 
ajustada nas cláusulas acima.  

 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais à execução 
do contrato, sujeitam-na às seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
 
b) Multa conforme o ajustado neste contrato; 
 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE, por período não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

 
13.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa da 
CONTRATADA, na forma da lei. 

 
13.3. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia da 

CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 

 
13.4. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou 

parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação 
de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato. 
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13.5. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do 
processo aos interessados. 

 
13.6. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 
13.6.1. Descumprimento das obrigações contratuais, 

especialmente aquelas relativas às características dos 
bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de 
fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou 
de força maior e aqueles que não acarretem prejuízos à 
CONTRATANTE; 

 
13.6.2. Execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao 

desenvolvimento do contrato desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade. 

 
13.7. O atraso injustificado na entrega dos Bens sujeitará a 

CONTRATADA ao pagamento de multa correspondente a 1,0% 
(um por cento) do valor da pendência, por dia de atraso, até o limite 
de 10% do valor devido, sem prejuízo das demais sanções 
previstas neste contrato. 

 
13.8. A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa por 

inexecução total ou parcial do contrato correspondente a até 20% 
(vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura do objeto contratado.  

 
13.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não 
isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais 
perdas e danos. 

 
13.10. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 

 
13.10.1. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
13.10.2. Reincidência de execução insatisfatória do contrato; 
 
13.10.3. Atraso, injustificado, na execução/conclusão do 

fornecimento, contrariando o disposto no contrato; 
 
13.10.4. Reincidência na aplicação das penalidades de 

advertência ou multa; 
 
13.10.5. Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
13.10.6. Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
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13.10.7. Prática de atos ilícitos visando a prejudicar a execução 

do contrato; 
 
13.10.8. Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a 

CONTRATADA idoneidade para contratar com a 
CONTRATANTE. 

 
13.11. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da 

Fazenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e 
premeditada em prejuízo da CONTRATANTE, evidência de 
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que 
acarretem prejuízo à CONTRATANTE ou aplicações sucessivas 
de outras penalidades. 

 
14. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

14.1. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano ou prejuízo 
causado por si ou por seus prepostos à CONTRATANTE, ou a 
terceiros, por ação ou omissão. Os danos, prejuízos, indenizações, 
inadimplementos contratuais, multas, ressarcimentos e quaisquer 
outros débitos da CONTRATADA poderão ser descontados de 
todo e qualquer crédito da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, após apuração mediante procedimento 
administrativo onde será assegurado à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis 
contados da comunicação que será feita pela CONTRATANTE, por 
escrito. 

 
14.2. Nos termos da Lei 12.846/2013 estarão sujeitos à 

responsabilização objetiva e civil as pessoas jurídicas pela prática 
de atos lesivos previstos na referida lei contra a administração 
pública, nacional e estrangeira, praticados em seu interesse ou 
benefício, exclusivo ou não. 

 
15. CESSÃO 
 

15.1. O presente contrato não poderá ser cedido, total ou parcialmente, 
pela CONTRATADA, sem prévia e escrita aprovação pela 
CONTRATANTE, sob pena de nulidade da cessão. 

 
16. NOVAÇÃO 
 

16.1. A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento das 
disposições contratuais, não constituirá novação ou renúncia, nem 
lhes afetará o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento 
do estabelecido. 
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17. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

17.1. A CONTRATADA se obriga durante toda a vigência do presente 
contrato, sob pena de rescisão imediata do mesmo, a: 

 
 

17.1.1. Cumprir os preceitos e determinações legais concernentes 
às normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem 
como as convenções e acordos trabalhistas e sindicais 
referentes às categorias de trabalhadores empregados 
pelas partes; 

 
17.1.2. Não contratar ou permitir que seus subcontratados 

contratem mão-de-obra que envolva a exploração de 
trabalhos forçados ou trabalho infantil; 

 
17.1.3. Não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 
14 (quatorze) anos de idade, conforme estabelecido na 
Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII e na Lei nº 
10.097, de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 

 
17.1.4. Não empregar adolescentes até 18 anos em locais 

prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços 
perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a 
frequência à escola e, ainda, em horário noturno, 
considerado este o período compreendido entre as 22:00 e 
05 horas; 

 
17.1.5. Não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas 

ao acesso, ao emprego ou à sua manutenção;  
 

 
17.1.6. Manter todas as instalações onde serão prestados os 

serviços em conformidade com as exigências e padrões 
mínimos estabelecidos pela legislação brasileira. 

 
17.2. As partes se obrigam ainda a divulgar entre seus fornecedores, o 

compromisso assumido nesta cláusula, incentivando sempre a sua 
adoção. 

 
17.3. A CONTRATADA declara, ainda, conhecer e corroborar com os 

princípios constantes no Código de Ética da CONTRATANTE, 
disponível na Internet no endereço http://www.bbtecno.com.br / 
Empresa / Código de Conduta Ética. 
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17.4. A CONTRATADA observará no curso do contrato as orientações e 

normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, inclusive, mas 
não limitando as obrigações quanto a responsabilidade do 
fornecedor pela logística reversa do bem fornecido. 

 
17.5. Dentre as recomendações sustentáveis a CONTRATADA, ainda, 

deverá atender aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa 
nº 01 de 19/01/10 – Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
bem como o art. 4º do Decreto nº 7.746/12, conforme se apresenta 
a seguir: 

 
17.5.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado atóxico, biodegradável, conforme ABNT 
NBR 15448-1 e 15448-2 e o art. 7º do Decreto nº 7.746/12; 

 
17.5.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a 

obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 
relação aos similares; 

 
17.5.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, 

acondicionados em embalagem individual adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
o armazenamento; 

 
17.5.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHs 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como: 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados 
(PBDEs); e 

 
17.5.5. Que os bens apresentem, na medida do possível, as 

diretrizes do artigo 4º do Decreto em referência, quais 
sejam: menor impacto sobre recursos naturais como flora, 
fauna, ar, solo e água; preferências dos materiais, 
tecnologia e matérias-primas de origem local; maior vida 
útil e menor custo de manutenção do bem estar e da obra. 

 

18. DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 
 

18.1. A CONTRATADA declara neste ato que está ciente, conhece e 
entende os termos da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e, por si e 
por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem 
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como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a 
abster-se de qualquer atividade que constitua violação das 
disposições dos termos da lei mencionada. 

 
18.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá ou 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 colaboradores ajam da mesma forma.  

 
19. PREPOSTOS 
 

19.1. As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no cumprimento 
deste Contrato, os seus funcionários: 
 

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA 
Nome:  Nome:  
Cargo:  Cargo:  
E-mail:  E-mail: 
Telefone:  Telefone: 
 

19.2. Todas as comunicações referentes aos serviços contratados serão 
encaminhadas a esses prepostos, que ficarão responsáveis 
diretamente pela solução das questões apresentadas ou por 
encaminhá-las para solução por quem de direito. 

 
19.3. Na ocorrência de substituição do preposto nomeado, a parte que 

realizar a substituição ficará obrigada a informar à outra parte, 
sempre por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
a saída do preposto.  Neste mesmo prazo deverá ser informado, 
por escrito, o nome e qualificação do substituto. 

 
20. CONDIÇÕES GERAIS 
 

20.1. Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da 
CONTRATADA com outrem, a CONTRATANTE reserva-se o 
direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a 
empresa resultante da alteração social. 

 
20.2. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente 

contrato para qualquer operação financeira. 
 



 
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 97-2015-08-26 – Registro de Preços 
para aquisição de até 3.000 impressoras, materiais consumíveis, suprimentos e peças. 
www.licitacoes-e.com.br 

 
 
 
 

128

20.3. A CONTRATADA não poderá utilizar o nome da CONTRATANTE, 
ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de 
divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, 
anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão 
do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
20.4. São assegurados a CONTRATANTE todos os direitos e faculdades 

previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

 
21. FORO 
 

21.1. As partes elegem o foro da Cidade do Rio de Janeiro - RJ para 
dirimir qualquer questão oriunda deste contrato, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
Assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em duas 
vias, com as testemunhas abaixo. 

 
Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXXXX de 201X. 

 
 

COBRA TECNOLOGIA S.A. 
 
 
 

__________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 

 
 

CONTRATADA 
 

___________________________________ 
                                Nome 
                                Cargo 
                                CPF º 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
_____________________________  __________________________ 
Nome       Nome 
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CPF       CPF 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

Preencher aqui as características dos Bens, valores unitários e total, prazos e 
locais de entregas, programações etc. 

 
RETIRAR DO PROJETO BÁSICO A PARTE DE IMPRESSORAS. 

 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Especificações técnicas mínimas dos equipamentos de 
impressão 

Anexo 2  Estimativa de Aquisição 
Anexo 3 Preços de Equipamentos 
Anexo 4 Etiqueta de Patrimônio 
Anexo 5 Solicitação de Entrega 
Anexo 6  Termo de Aceite 
Anexo 7 Planilha de Acompanhamento de Entrega 
Anexo 8      Relação de CAT 
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ANEXO II 
 

DOCUMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS (conforme edital) 
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ANEXO III 
 

SOLICITAÇÃO DE ENTREGA 

Pedido Nº _____________ 

OC Nº        _____________ 

FORNECEDOR: __________________________________________ 

A/C: ____________________________________________________ 

 

Prezado Senhores, 

Conforme CONTRATO Nº ______________ /2015 DGCO Nº ________ /2015, 
referente ao fornecimento de materiais, firmado e assinado com essa empresa em 
____ /____ /2015, solicitamos o fornecimento de uma parcela, para entrega em até 
____ dias úteis a contar do recebimento deste documento, dos itens e quantidades da 
planilha de acompanhamento de entrega (Anexo 7), que segue em anexo. 

Juntamente com a fatura, deverá ser entregue a respectiva planilha contendo 
matrícula e nome dos funcionários responsáveis pelo recebimento dos bens. Se 
houver divergência apurada no momento do pagamento da fatura, poderão ser 
exigidos os Termos de Aceite (Anexo 6) de entrega dos equipamentos ou materiais, 
devidamente assinados e carimbados pelos destinatários. 

Os materiais deverão ser embalados de acordo com as unidades do produto definidas 
na coluna “Embalagem Primária” e acondicionadas em caixas com o limite de 
unidades do produto definido na coluna “Embalagem Secundária", sempre que 
atingido o limite de unidades do produto definido deverá ser utilizado uma nova 
Embalagem.  

Para logística de transporte o fornecedor pode agrupar diversas embalagens primárias 
ou secundárias em uma "Embalagem Terciária". Porém o não atendimento da 
especificação de “Embalagem” poderá gerar recusa no recebimento do material. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de  2015 

 

___________________________ 

Arnaldo Costa 
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Gerente de Divisão de Planejamento de Materiais e Logística 


