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ERRATA 01 
 
A COBRA TECNOLOGIA S.A, no uso de suas atribuições torna público aos interessados, 
a errata do Edital nº 107-2016-12-26, com a seguinte alteração: 

 
 

1. Anexo I do Edital: 
 

Desconsiderar o Anexo I do Edital publicado e considerar o Anexo I publicado 
nesta Errata.  
 

 
2. Devido a ERRATA ficam alteradas as datas do certame conforme abaixo: 

 
 Recebimento das Propostas até: 
      Data limite: 07/02/2017 às 10:00 horas 
 
 Abertura da Sessão: 

Data: 07/02/2017 às 10:00 horas 
 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 07/02/2017 às 10:30 horas 
 

 Formalização de consultas: até 02/02/2017 às 17:00 horas 
 
 
3. Anexo I a ser considerado: 
 

ANEXO I 
 

Especificação técnica / Projeto básico 
 
1. Objeto: 

 
1.1 Contratação de empresa de transporte de cargas fracionadas na modalidade “Porta 
a Porta”, com uso de moto-frete para serviços exclusivos nos "Pontos de Atendimento" da 
COBRA TECNOLOGIA e/ou do Banco do Brasil, para atender as demandas na localidade 
do CAT Belém. 

 
2. Especificações Técnicas: 

 
2.1 Na Tabela abaixo, além da franquia em KM, estão as referências que serão 
consideradas para esta contratação. O transporte das cargas deverá ser feito através de 
Moto frete. 
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2.2 Algumas definições: 
 

2.2.1 Franquia mensal (estimada em 22 dias úteis): Estimativa de consumo mensal de 
até 3000 Km por motocicleta; 

 
2.2.2 Valor por km excedente a franquia: Custo unitário por cada quilometro rodado 
que excede a franquia contratada; 

 
2.2.3 Valor variável anual (extra): Gasto com pedágios, ad-valorem, apuração de 
quilometragens excedentes às franquias máximas contratadas, serviços extras 
previamente acordados e/ou eventuais. Não há nenhum compromisso de faturamento 
variável mensal.  

 
2.3 Os valores de quilometragens referentes a franquia de “MOTO” estão associados ao 
custo básico para disponibilização dos serviços. A partir deste limite será necessária a 
apresentação de planilha para justificar o aumento dos custos da disponibilidade dos 
serviços e/ou para justificar a cobrança em avulso de KM extra. 

 
2.4 A contratação deverá ser feita na modalidade de atendimento ao ANS (Acordo de 
Nível de Serviço) com índice mínimo de 98% de entregas/coletas dentro dos prazos e 
padrões de coleta e entrega estabelecido neste projeto básico. 

 
2.5 Os postos contratados no regime de disponibilidade mensal deverão ficar a inteira 
disposição dos CAT’s, entre 8:00h e 18:00h, nos dias úteis, prontos e aptos para realizarem 
as demandas de cada dia. 
 
2.6 Os deslocamentos deverão obedecer estritamente às rotas e destinos solicitados, 
sem desvios, paradas ou atendimento de outras entregas alheias ou não expressamente 
demandadas pelo CAT. Deverão atender os prazos pactuados de entregas para cada trajeto 
e horário.  
 
2.7 Os pedidos de coleta e entregas deverão ser atendidos em caráter de exclusividade 
para a COBRA TECNOLOGIA, não devendo ser consolidadas cargas com as de outros 
clientes. 
 
2.8 Nas localidades onde houver restrições de tráfego por dia da semana, a 
PROPONENTE deverá providenciar veículos alternativos não sujeitos a estas restrições. 
 
2.9 Todos os impostos e custos incidentes deverão estar inclusos nas tarifas, 
considerando os transportes realizados porta a porta, em dias úteis, e dentro do horário 
comercial de 8:00h às 18:00h. 
 
2.10 No valor das tarifas mencionadas no item anterior devem ser consideradas todas as 
despesas diretas e indiretas, tanto próprias quanto de terceiros envolvidos na operação, 
incluindo, mas não limitado a: condutores, pessoal administrativo, operacional e 
técnico, encargos sociais / trabalhistas / previdenciários, adicionais; Sistemas, 
equipamentos, materiais, insumos, ferramentas, uniformes, dispositivos de proteção 
pessoal e de segurança; Quaisquer impostos, tributos e taxas de cunho Federal, 
Estadual e Municipal; Licenças, adequações e autorizações de transportes de cargas; 
despesas com financiamento, arredondamento e manutenção dos veículos; Custos 
com combustíveis, consumíveis e peças de reposição; Compensação de tempos de 
ociosidade, inoperância ou paralização; Multas e licenciamentos; Seguro de pessoal, 
veículos e cargas transportadas e quaisquer outros encargos presentes ou futuros 
que venham a incidir para que os transportes demandados sejam realizados com 
pleno e total atendimento das condições aqui estabelecidas.  
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2.11 Serão admitidos: a cobrança a parte das tarifas ad-valorem, limitada a até 0,3% (zero 
vírgula três por cento) sobre o valor da nota fiscal dos volumes transportados e valores de 
pedágio, devidamente, comprovados.   
 
2.12 Também será admitida a cobrança a parte de eventos extras, desde que os valores 
sejam devidos e solicitados explicitamente e/ou autorizados pelo responsável do CAT da 
COBRA TECNOLOGIA, tais como: 
 

2.12.1 Valores de quilometragem que ultrapassem o limite da franquia estabelecida. 
Serão pagos com base no valor da tarifa por KM excedente.  

 
2.12.2  Entregas solicitadas fora do horário comercial e/ou em dias não úteis. Estas serão 
pagas com base na quilometragem efetivamente dispendida no trajeto, aplicando-se 50% 
(cinquenta por cento) de majoração sobre a tarifa proposta por KM excedente.  
 
2.12.3  O somatório das quilometragens utilizadas no item anterior (2.12.2) não deverá 
ser computado na franquia mensal. 

 
2.13 À PROPONENTE é aconselhável fazer vistoria no CAT e apresentar declaração afim 
de, posteriormente, não pode alegar qualquer desconhecimento das condições dos serviços 
como impedimento da manutenção da proposta ou da exequibilidade dos serviços. 
 
2.14  No transporte de cargas perigosas (baterias e similares) o transportador deve 
atender as exigências detalhadas em legislação específica de cada localidade. 
 
3. Condições de Coleta e Entrega: 
 
3.1 O horário das solicitações de serviço e realização das efetivas coletas e entregas de 
cargas será entre 8h e 18h nos dias úteis. 
 
3.2 Os transportes envolvem, também, a logística reversa, através da qual será feita a 
devolução de materiais ao CAT demandante. 
 
3.3 Os detalhes dos destinatários/endereços de destino serão informados no ato da 
solicitação da entrega / coleta e deverão ser registrados nos campos: ENDEREÇO DE 
DESTINO (Anexo 1). O transportador deverá aguardar até 30 (trinta) minutos para a 
preparação de material a ser coletado e/ou para a entrega ao recebedor indicado no destino, 
comunicando imediatamente ao CAT demandante qualquer problema que impeça ou atrase 
a entrega/coleta programada e nestes casos aguardar a definição do CAT demandante. 
 
3.4 A PROPONENTE deverá conferir a quantidade de volumes entregues e registra-la 
no campo: QUANTIDADE DE VOLUMES (Anexo 1). Deverá verificar se as condições das 
embalagens estão adequadas para transporte e manuseio das cargas e se os dados do 
transportador correspondem ao respectivo documento de controle. Os itens de maior valor 
agregado deverão ter seus conteúdos conferidos na coleta e na entrega.  

 
3.5 A COBRA TECNOLOGIA definirá em conjunto com a parte PROPONENTE uma 
programação regular de condições e prazos de entrega e coleta na respectiva região. 

 
3.5.1 Para cada entrega/coleta deve ser definido um prazo de atendimento e este deve 
ser registrado no campo: “PREVISÃO DE ENTREGA” (conforme Anexo 1) no momento 
que as demandas forem passadas ao posto de trabalho contratado. 
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3.5.2 A previsão máxima para as entregas/coletas deverá ser registrada conforme item 
3.6.1 e deve ser definida em comum acordo entre as partes COBRA TECNOLOGIA e 
PROPONENTE. 

 
3.6 O destinatário atestará o recebimento do material, assinando o canhoto da NF, cópia 
impressa do DANFE (no caso de Notas Fiscais eletrônicas) e o campo: “NOME, RÚBRICA 
DESTINATÁRIO”, registrando o atendimento ou não dentro do prazo acordado no campo: 
“PRAZO OK?  SIM ou NÃO” (conforme Anexo 1). Caso haja inconformidades que impeçam 
o aceite, o material poderá ser rejeitado, sendo devolvido junto com o documento da entrega 
e o motivo da devolução assinalado no verso da nota fiscal, com custos de transporte e 
danos repassados para a PROPONENTE. 
 
3.7  As coletas/entregas deverão ser efetuadas diretamente com os 
emitentes/destinatários indicados na Ordem de serviço (O.S.) ou de um preposto 
expressamente autorizado pela COBRA TECNOLOGIA.  

 
3.8 Nos casos de entregas com retorno de outros materiais para o CAT, o transportador 
deverá igualmente conferir a quantidade de volumes entregues para retorno com o 
documento emitido. 

 
4. Condições Gerais: 
 
4.1 A PROPONENTE deverá tratar adequadamente o manuseio e transporte dos 
materiais sob sua responsabilidade, que em grande parte se constituem de itens eletrônicos 
e eletromecânicos sensíveis e de difícil reposição, materiais de escritório ou documentos. 

 
4.2 Em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a PROPONENTE deverá 
apresentar seguro total das cargas, responsabilizando-se integralmente pelo valor 
declarado na Nota Fiscal do material transportado, independente das causas, origens, 
responsabilidades, danos decorrentes e consequências de sinistro.  

 
4.3 As indenizações devidas deverão ser liquidadas em um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias após a data do incidente. 
 
4.4 O CAT poderá, a seu exclusivo critério, recusar um veículo disponibilizado, em função 
de visível precariedade de estado físico do mesmo e/ou do seu condutor como a justificativa 
de risco da sua integridade física e a do material transportado. Nestes casos, a 
PROPONENTE deverá providenciar em até 48 horas a substituição do veículo e/ou do 
condutor, sob pena de multa. 
 
4.5  A PROPONENTE se obriga ao pleno atendimento de todas as condições de 
entregas/coletas acima estabelecidas. Qualquer descumprimento, seja por omissão, falha, 
negligencia ou indisponibilidade de mecanismos de contingência, não justificados e 
acatados pelo CAT, será computado como não conformidade com o ANS contratado (item 
11), sujeitando-o as multas/glosas do item 10.  

 
4.6 É de responsabilidade da PROPONENTE a correção das anomalias verificadas 
durante a execução dos serviços ora contratados. 
 
4.7  A fiscalização será efetuada pelo CAT demandante que terá plenos poderes para 
acompanhar e criticar os serviços executados. A existência de fiscalização por parte da 
COBRA TECNOLOGIA de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da 
PROPONENTE por qualquer problema na execução dos serviços. 
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4.8 Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da PROPONENTE com 
outrem, a COBRA TECNOLOGIA reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar 
sua execução com a empresa resultante da alteração social.  
 
4.9 É vedado à PROPONENTE caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia 
para qualquer operação financeira.  
 
5. Obrigações da PROPONENTE: 
 
5.1  A PROPONENTE deverá estar legalmente estabelecida, com o registro comercial, 
autorizações, alvarás e demais documentações de caráter federal, estadual e municipal 
exigidas por lei para o pleno exercício das atividades de transporte de cargas fracionadas. 
 
5.2  A PROPONENTE deverá dispor da infraestrutura necessária para que as condições 
dos transportes aqui explicitadas sejam integralmente atendidas em todos os seus quesitos. 

 
5.3 A PROPONENTE deverá obrigatoriamente ter sede, filial, agente ou representação 
no município do Belém, lugar está a base operacional para as demandas de transporte deste 
CAT. Caso não disponha dessa instalação, disporá de um prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias da assinatura do contrato para estabelecer-se nesse local ou designar preposto. 
 
5.4 A PROPONENTE se compromete a atender a todas as regulamentações da 
ANTT[RGDN1], CONTRAN e a legislação e exigências em vigor de caráter Federal, Estadual 
e Municipal para o transporte comercial de cargas e também a atender integralmente a 
RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 356, que estabelece os requisitos mínimos de segurança para 
transporte via moto frete. 
 
5.5  As motos disponibilizadas para os serviços deverão estar em perfeitas condições de 
conservação e operação, com no máximo 5 (cinco) anos da data de sua fabricação, 
devidamente abastecidos, com as manutenções e vistorias realizadas. Deverão estar 
equipados com acessórios e dispositivos de segurança exigidos pela legislação e normativos 
aplicáveis para o tipo de transporte solicitado, bem como, com toda documentação, seguros 
e licenças de trafegabilidade em dia.  

 
5.6  As motos deverão estar equipadas com baú nas dimensões máximas e demais 
condições aprovadas pela autoridade de trânsito para este tipo de atividade (RESOLUÇÃO 
CONTRAN Nº 356). 

 
5.7 A PROPONENTE se compromete a preencher, diariamente, o Anexo 1 – PLANILHA 
PADRÃO DE ACOMPANHAMENTO DE QUILOMETRAGENS E GASTOS COM MOTO 
FRETE E VEICULOS UTILITÁRIOS, desenvolvida pela COBRA TECNOLOGIA para 
registro, consultas e acompanhamentos de cada coleta e/ou entrega solicitada.  
 
5.8 A PROPONENTE deverá dispor de comunicação permanente com os condutores dos 
veículos em serviço (seja via rádio e/ou celular). 
 
5.9 A PROPONENTE deverá designar um ou mais responsáveis (PREPOSTO DA 
PROPONENTE), para receber solicitações, supervisionar e coordenar os serviços de 
transporte demandados, garantir as coletas e entregas dentro das condições e prazos 
estabelecidos, acionar mecanismos de contingência e acionar/solucionar os problemas 
detectados. Este ponto focal deverá constituir-se no elemento de contato entre a Região e o 
prestador de serviços. 
 
5.10 Para realização dos serviços ajustados, a PROPONENTE designará 
empregados especializados e devidamente credenciados, assumindo total 
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responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas 
as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de 
acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, 
normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo 
cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato, não 
havendo entre a COBRA TECNOLOGIA e os empregados da PROPONENTE qualquer 
vinculação de ordem empregatícia. 

 
5.11 A PROPONENTE deverá alocar profissionais com o nível de especialização, 
treinamento e habilitação necessários para o bom desempenho dos serviços aqui previstos. 
Os condutores dos veículos deverão estar com as habilitações pertinentes e certificações 
profissionais exigidas por legislação local em plena validade. 
 
5.12  É de inteira responsabilidade da PROPONENTE, o treinamento dos postos de 
trabalho contratados, que irão prestar os serviços para a COBRA TECNOLOGIA. 
 
5.13 A PROPONENTE deverá manter em pasta própria a documentação relativa o 
registro, horário de trabalho e atividade de seus empregados, sob seu controle, sua guarda 
e responsabilidade. Devendo apresenta-la a COBRA TECNOLOGIA sempre que esta 
solicitar.  
 
5.14 A PROPONENTE deverá dispor de recursos alternativos que possam ser acionados 
em até 48 (quarenta e oito) horas no caso de eventos fortuitos tais como falta de funcionários, 
avarias em veículos, acidentes durante deslocamento, problemas de comunicação e outras 
ocorrências que possam impactar os transportes e os prazos acertados. O não atendimento 
de qualquer demanda de coleta ou entrega por omissão, falha, negligência ou 
indisponibilidade de mecanismos de contingência será computado como não conformidade 
com o acordo de nível de serviço contratado (ANS), sujeitando-se as multas e/glosas 
conforme itens 10 e 11 deste documento.    
 

5.14.1 Em especial, deverá garantir a reposição dos postos contratados para os eventos 
citados no item 5.16, caso contrário será descontado o valor proporcional além das 
respectivas multas. 

 
5.15 A PROPONENTE responderá pecuniariamente por danos e/ou prejuízos que forem 
causados à COBRA TECNOLOGIA, ou a terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora 
contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus empregados, bem 
como pelas multas e por sanções estipuladas pelo CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO 
(CNT) que por ventura venham a ser aplicadas contra os veículos designados para a 
execução dos serviços, comprometendo-se respeitar e fazer cumprir a legislação em vigor. 
Assume a PROPONENTE, nesse caso, a obrigação de efetuar a respectiva indenização até 
o 5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito. 
 
5.16 Os veículos deverão possuir seguro com coberturas relativas a Danos Materiais, APP 
Morte, APP Invalidez, não cabendo à COBRA TECNOLOGIA qualquer forma de pagamento 
em caso de acidente ao condutor do veículo e/ou terceiros. 
 
5.17 Uma cópia das apólices dos seguros mencionados no item 5.16, deve ser entregue 
a COBRA TECNOLOGIA, no ato da assinatura do contrato. 
 
5.18  Uma vez celebrado o contrato de prestação de serviços de transporte, a 
PROPONENTE se compromete a atender e solucionar com a tempestividade e eficácia 
necessária, os problemas operacionais e de desempenho identificados pela COBRA 
TECNOLOGIA. O mau desempenho, reincidente, além das glosas previstas no caso de 
descumprimento do ANS, sujeitará também a PROPONENTE, além das aplicações de 
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multas previstas em contrato, ao cancelamento do contrato por inexecução total/parcial por 
insuficiência de qualidade. 
 
5.19 A PROPONENTE se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as 
condições de habilitação exigidas. Assume, ainda, a obrigação de apresentar, no término do 
prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente 
atualizados:  

 
5.19.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da PROPONENTE, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos 
e a Certidão Quanto a Dívida Ativa - ou outras equivalentes, na forma da lei - expedidas, 
em cada esfera de governo, pelo órgão competente;  

 
5.19.2 Prova de regularidade perante o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, 
mediante apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito;  
 
5.19.3 Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 
5.20 A PROPONENTE deverá fornecer sem custos adicionais, 4 (quatro) conjuntos de 
uniforme para cada funcionário, semestralmente (primeiro conjunto deverá ser fornecido, até 
a data programada para o início da prestação do serviço). 

 
5.20.1 O uniforme não poderá ter o logotipo nem transcrever os nomes da BB Tecnologia 
e Serviços, Cobra tecnologia e Banco do Brasil.  

 
5.20.2 A COBRA TECNOLOGIA entende como sendo uniforme, camisa polo ou comum 
e calça comprida. Camisetas regatas e bermudas não serão permitidas.  

 
5.20.3 Caso a COBRA TECNOLOGIA verifique que os uniformes utilizados pelos 
empregados da PROPONENTE não estão em perfeitas condições de uso, a COBRA 
TECNOLOGIA enviará um comunicado a PROPONENTE para que a mesma substitua, 
imediatamente, o uniforme deste empregado. 

 
5.21 Fornecer crachá de identificação INDIVIDUAL aos funcionários da operação e 
crachás reservas – PROVISÓRIOS - para cada localidade, no momento do início da 
prestação do serviço.  

 
5.21.1 Os crachás deverão conter a transcrição: “A SERVIÇO DA BB TECNOLOGIA”, 
além da razão ou denominação social da PROPONENTE, para acesso às dependências 
da COBRA TECNOLOGIA ou aos locais por ela definidos; 

 
5.21.2 O crachá e o cordão (uso a critério da PROPONENTE) não poderão ter o logotipo 
da BB Tecnologia e Serviços. 

 
5.21.3 Os funcionários deverão portar o crachá de identificação disponibilizado pela 
PROPONENTE acima da cintura, em local visível; 

 
5.21.4 A não utilização do crachá de identificação será considerada descumprimento 
contratual sujeito às penalidades previstas no contrato. 
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6. Garantia Contratual: 
 
6.1 Será exigida garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, nos termos 
do artigo 56 da Lei nº 8.666/93.  

 
6.2 A PROPONENTE apresentará, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de 
assinatura do instrumento de contrato, garantia de execução do contrato em uma das 
modalidades previstas em lei, tendo como beneficiário a COBRA TECNOLOGIA. 
 
7. Fiscalização dos Serviços: 
 
7.1 A COBRA TECNOLOGIA, na forma que julgar conveniente, exercerá ampla 
fiscalização para o fiel cumprimento das obrigações estipuladas. 

 
7.2 A COBRA TECNOLOGIA nomeará um fiscal do contrato para acompanhar a 
execução do mesmo. As ocorrências serão registradas e encaminhadas à PROPONENTE, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
7.3 A fiscalização pela COBRA TECNOLOGIA em nada restringe a responsabilidade, 
única, integral e exclusiva da PROPONENTE, no que concerne à execução do objeto 
contratado. 
 
7.4 Qualquer notificação sobre a inexecução ou deficiente execução dos serviços ora 
contratados, deverá ser feita pela COBRA TECNOLOGIA à PROPONENTE, por escrito e 
entregue mediante protocolo. O não atendimento aos termos da notificação a que alude esta 
cláusula, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, poderá 
ocasionar a rescisão contratual e a aplicação das penalidades estabelecidas neste 
documento, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
 
7.5 Eventuais faltas dos empregados da PROPONENTE, sem a devida substituição, 
implicarão no desconto correspondente ao valor da parcela dos serviços não prestados. 
 
8. Preço dos Serviços: 
 
8.1  Nos preços propostos deverão estar contempladas todas as despesas necessárias 
à plena execução dos serviços. 
 
8.2 Eventuais necessidades de serviços extraordinários e/ou adicionais poderão ser 
requisitadas pela COBRA TECNOLOGIA, a qualquer momento, mediante demanda 
apresentada. As despesas relativas a estas demandas extraordinárias estão previstas nos 
custos que compõem o valor variável extra anual. 
 
8.3 A repactuação dos termos e preços estabelecidos, no presente instrumento, somente 
ocorrerá depois de transcorridos os primeiros 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do Contrato, mantendo-se para as revisões subsequentes, a mesma 
periodicidade anual, exceção feita para as verbas salariais em função de Acordo Coletivo de 
Trabalho da categoria, homologado junto aos órgãos competentes. 
 
8.4 Os custos relativos a uniformes, crachás e EPIs poderão ser reajustados, mediante 
negociação entre as partes e formalização do pedido pela PROPONENTE, tendo como limite 
máximo a variação do índice de reajuste – IGP ou IPCA, ocorrida nos últimos 12 (doze) 
meses, contados da data de apresentação da proposta ou do último reajuste. 
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8.5 Não serão admitidos, como justificativas para embasar pedidos de repactuação 
contratual, eventuais reajustes concedidos pela PROPONENTE aos seus empregados e 
colaboradores, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, ou ainda 
que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da 
economia. 
 
8.6 Para fins de adjudicação será considerada como VENCEDORA, a proponente que 
cotar o menor preço por lote. 

 
8.7 Para comprovar a variação no custo dos insumos que compõem o preço dos 
serviços, deverá ser apresentada planilha que contemple os mesmos itens, como parte 
integrante do Contrato, e outros documentos pertinentes.  

 
8.8 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.  

 
8.9 Quaisquer tributos, encargos ou obrigações legais, criados, alterados, extintos, 
acrescidos ou reduzidos que se reflitam, comprovadamente, nos preços contratados, 
implicarão revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
9. Condições de Pagamento: 
 
9.1 Ao final de cada 30 (trinta) dias da prestação do serviço, a PROPONENTE deverá 
apresentar todas as planilhas diárias (anexo 1), totalmente preenchidas, do mês de 
referência, para pagamento da prestação dos serviços de moto-frete.  

 
9.2 A PROPONENTE deverá apresentar um relatório totalizando as quilometragens 
registradas no mês e todos gastos extras, não contemplados, necessários para a execução 
dos serviços (item 2.3), conforme modelo anexo 2. 

 
9.3 Os valores das tarifas Ad-valorem sobre o total das NF’s transportadas, pedágios, 
KM referente às entregas fora do horário comercial e/ou dias úteis e veículos extras 
solicitados de forma emergencial, serão pagos após serem devidamente comprovados e 
aprovados pela COBRA TECNOLOGIA. 
 
9.4 Após a disponibilização das planilhas diárias (anexo 1) e do relatório consolidado 
(anexo 2), a COBRA TECNOLOGIA terá até 7 (sete) dias úteis para se manifestar, aferindo 
o índice ANS do período correspondente (conforme item 11), indicando as eventuais glosas 
que serão aplicadas e as ressalvas e correções necessárias para que seja autorizada a 
emissão da respectiva nota fiscal de serviços. Somente serão devidos e pagos pela COBRA 
TECNOLOGIA os serviços efetivamente solicitados e concluídos, pelos preços que foram 
pactuados no contrato entre as partes. 

 
9.5 A comprovação efetiva da prestação dos serviços se dará através do aceite realizado 
pelo Gerente do CAT tomador dos serviços. 

 
9.6 Não é permitida a emissão de notas fiscais de qualquer natureza sem a comprovação 
do aceite realizado pelo Gerente do CAT tomador dos serviços (item 9.3). 
 
9.7 A nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços deverá ser entregue pela 
PROPONENTE ao CAT demandante do serviço, com o máximo de 5 (cinco) dias úteis da 
data da sua emissão. Caso sejam constatadas divergências ou correções ao efetivamente 
autorizado, será solicitada a retificação e/ou emissão de outra nota fiscal. Qualquer atraso 
de pagamento por problemas de responsabilidade da PROPONENTE, não poderá acarretar 
nenhum tipo de penalização a COBRA TECNOLOGIA. 
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9.8 A PROPONENTE destacará na nota fiscal de prestação de serviços, quando 
aplicável, o montante da retenção para a seguridade social, aplicando a alíquota de 11% 
(onze por cento) – excluindo os benefícios - sobre o valor tributável da nota. Esse montante 
será retido pela COBRA TECNOLOGIA que o recolherá o INSS no prazo legal, em nome da 
PROPONENTE. A falta de destaque dos onze por cento na nota fiscal não impedirá a 
COBRA TECNOLOGIA de fazer a devida retenção. 
 
9.9 Eventuais glosas por descumprimento do ANS contratado ou outras sanções que 
sejam aplicadas por força de contrato poderão ser descontadas do pagamento a ser 
efetuado. A COBRA TECNOLOGIA reserva-se o direito de, optar por aplicar os descontos 
legais em qualquer outro pagamento futuro. 
 
9.10 O pagamento dos serviços será feito mensalmente, no 30º (trigésimo) dia 
subsequente ao da emissão das Notas Fiscais e após o devido ateste. No caso de 
necessidade de correções, o prazo de 30 (trinta) dias será contado a partir da data da 
emissão da nova nota fiscal corrigida. 
 
9.11 O Pagamento será creditado em conta corrente a ser indicada pela PROPONENTE, 
preferencialmente no Banco do Brasil. 
 
9.12 Os serviços demandados só poderão ser preconizados ou interrompidos pela 
PROPONENTE caso haja atraso superior a 90 (noventa) dias (LEI 8666/93 – Art. 78 XV). 
 
9.13  A COBRA TECNOLOGIA poderá exigir, quando do pagamento, a comprovação do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive decorrentes de 
13º salários, auxílio alimentação e auxílio transporte, acidentes de trabalho, indenizações, 
multas e outras obrigações atinentes ao presente contrato, reservando-se o direito de reter 
o valor correspondente aos pagamentos devidos até a efetiva regularização das obrigações 
pendentes. 

 
10. Multa/Glosa: 
 
10.1 A COBRA TECNOLOGIA poderá aplicar à PROPONENTE multa por inexecução total 
ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota 
fiscal/fatura de serviços apresentada no mês anterior para os serviços descritos no Contrato. 
 
10.2 Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no "caput" desta cláusula será 
elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
valor da nota fiscal/fatura de serviços apresentada no mês anterior.  

 
10.3 O descumprimento, pela PROPONENTE, de qualquer das obrigações previstas no 
presente contrato, acarretará suspenção de pagamento até o cumprimento das obrigações 
em inadimplemento. Os pagamentos restabelecidos não sofrerão atualização monetária e 
acréscimo de qualquer natureza.  
 
10.4 A multa aplicada à PROPONENTE e os prejuízos por ela causados a COBRA 
TECNOLOGIA, serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou 
judicialmente.  
 
10.5 Na hipótese de rescisão do presente contrato por inexecução total ou parcial ou por 
mora ficará a PROPONENTE obrigada a pagar à COBRA TECNOLOGIA multa irredutível e 
não compensatória igual a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo das 
perdas e danos. 
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10.6 O descumprimento dos níveis de serviços apurados mensalmente sujeitará a 
PROPONENTE à glosa no percentual equivalente ao desvio em relação ao índice ANS 
exigido, conforme descrito no item 11, limitado a 10% (dez por cento) do valor total da 
fatura/nota fiscal do mês do descumprimento. O cálculo da glosa a ser aplicada, para índices 
ANS apurados menor que 98% (noventa e oito por cento), é dado pela expressão abaixo 
(arredondada para uma casa decimal): % Glosa = 98,0% - Índice ANS apurado no mês 
 
Exemplo: Se em um determinado mês (após as definições do item 11.1) a PROPONENTE 

apresentar um índice ANS de 95%, será descontado 3% (98% - 95%) sobre o total 
dos serviços prestados nesse mês. 

 
10.7 O descumprimento não justificável, a critério da COBRA TECNOLOGIA, do ANS 
pactuado durante 3 (três) meses consecutivos e/ou até 4 (quatro) vezes acumulado, o que 
ocorrer primeiro, poderá ensejar o imediato cancelamento da contratação para a prestação 
dos serviços, independente da incidência de glosas e sanções aplicáveis. 
 
10.8 O descumprimento pela PROPONENTE de qualquer das obrigações previstas neste 
documento, bem como a inércia, inépcia, intransigência ou omissão na resolução de falhas 
e problemas apontados acarretará a suspensão dos serviços contratados até o cumprimento 
das obrigações em inadimplemento. 

 
10.9 A COBRA TECNOLOGIA poderá realizar glosas nas faturas mensais em caso de não 
atendimento das cláusulas 5.20 e 5.21, no valor definido para este fim na planilha de custos 
apresentada pela PROPONENTE. 
 
11. Acordo de Nível de Serviço: 
 
11.1 O CAT irá definir em conjunto com o preposto da PROPONENTE os prazos e 
condições para as coletas / entregas de acordo com o deslocamento e complexidade de 
acesso nas respectivas regiões.  

 
11.2 A PROPONENTE se compromete a realizar os transportes em estrita observância de 
todas as condições estabelecidas, garantindo o índice percentual do Acordo de Nível de 
Serviço (ANS) mensal mínimo de 98% (noventa e oito por cento) de coletas e entregas 
no prazo pactuado, sob pena de glosa proporcional ao desvio desse índice. 
 
11.3 O índice ANS é calculado pela expressão: 
 

Índice % ANS = [ 1 – (TENC / TED)] X 100 
 
Onde: TENC = Total mensal de coletas/entregas não conformes (coletas/entregas não 

efetuadas devido à falta/indisponibilidade de condutor e/ou veículo e/ou efetuadas 
com atraso não justificáveis). 

 
 TED = Total mensal de coletas/entregas demandadas pelo CAT.  
 
11.4 Serão consideradas coletas/entregas não conformes, todas não realizadas e/ou que 
houver atraso em relação ao prazo padrão estabelecido e/ou pactuado. 
 
12. Aspectos de Segurança: 
 
12.1 A PROPONENTE obriga-se por si, seus empregados, sócios, diretores e mandatários 
a manter total sigilo e confidencialidade sobre os serviços prestados, no que se refere a não 
divulgação, integral ou parcial, por qualquer forma, das informações ou dos documentos a 
eles relativos e decorrentes da execução dos serviços. 
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12.2 A PROPONENTE se obriga a tratar como matéria sigilosa, todos os pormenores 
técnicos e comerciais, informações comerciais, industriais, empresariais e financeiras, bem 
como “know-how” e outros dados que venha a ter acesso, obrigando-se, ainda, a deles não 
se utilizar, nem possibilitar que terceiros deles tomem conhecimento ou se utilizem, sem a 
prévia e expressa aprovação da COBRA TECNOLOGIA, sob pena de ressarcir integralmente 
a COBRA TECNOLOGIA de todo e qualquer prejuízo decorrente de sua divulgação ou uso 
indevido. 
 
12.3 A PROPONENTE se obriga a não fazer qualquer menção do nome da COBRA 
TECNOLOGIA ou de cliente desta, para fins de publicidade, nem divulgar os termos deste 
contrato ou os fatos a ele relativos, sem a prévia e escrita aprovação da COBRA 
TECNOLOGIA. 
 
12.4 O acesso às dependências da COBRA TECNOLOGIA, somente poderá ser 
autorizado por pessoas investidas desta responsabilidade, definidas e delegadas pela 
COBRA TECNOLOGIA. 
 
12.5 O ambiente da operação poderá ser monitorado pela COBRA TECNOLOGIA 
utilizando sistemas de segurança como CFTV, acesso eletrônico ou por biometria. 
 
12.6 A PROPONENTE deverá deixar claro para os seus empregados os procedimentos 
de monitoração a qual estarão sujeitos durante o horário de expediente. 
 
12.7 Todos os acessos físicos serão imediatamente bloqueados em caso de conduta 
indevida ou demissão/dispensa do empregado da PROPONENTE. 
 
12.8 Para os casos de demissão ou dispensa do empregado (seja ela por justa causa ou 
não), além da legislação vigente, deverão ser observados os seguintes aspectos: 
 

12.8.1 O empregado deverá ter seu crachá recolhido e entregue para a COBRA 
TECNOLOGIA. 

 
12.8.2 O empregado não poderá acessar o ambiente de operação depois de comunicado 
de sua dispensa. 

 
13. Vigência: 
 
13.1 O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser renovado, mediante celebração de termo aditivo, até o 
limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
14. Anexos: 
 
ANEXO 1 – PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE QUILOMETRAGENS E GASTOS 
COM MOTO-FRETE E VEÍCULOS UTILITÁRIOS 
 
ANEXO 2 – RELATÓRIO MENSAL CONSOLIDADO: CONSUMO DA FRANQUIA 
CONTRATADA E DE GASTOS EXTRAS 
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ANEXO 1 – PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE QUILOMETRAGENS E GASTOS 
COM MOTO FRETE E VEICULOS UTILITÁRIOS 
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ANEXO 2 - RELATÓRIO MENSAL CONSOLIDADO:  
 CONSUMO DA FRANQUIA CONTRATADA E DE GASTOS EXTRAS 

 
 

RELATÓRIO MENSAL CONSOLIDADO:  
 CONSUMO DA FRANQUIA CONTRATADA E DE GASTOS EXTRAS 

   

Nº DO CONTRATO (DGCO):   

CAT BBTS:   

MÊS DE REFERÊNCIA:   

TOTAL DE DIAS TRABALHADOS:   

FRANQUIA CONTRATADA:   

   
    

    

QUANTIDADE CONTRATADA:   

VALOR CONTRATO MENSAL:   

    

TOTAL DE KM MENSAL:   

TOTAL DE GASTOS EXTRAS:   

    

VALOR MENSAL A SER PAGO:   
 
 
 
 
 
 
           Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2017. 
 
 
 

________________________________________________ 
 

Raphael Grupilo do Nascimento 
Presidente da COLIC – Comissão de Licitação. 


