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BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 

 
Estrada dos Bandeirantes no 7.966, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – 

RJ - CEP: 22783-110 - CNPJ: 42.318.949/0001- 84. 
  
 
__________________________________________________________ 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
 
 
 
OBJETO: Chamamento público para prospecção de propostas para 
aquisição e reparo de partes e peças, de fabricação MPCI Metal 
Protector LTDA, via contrato de fornecimento, para atendimento à 
Assistência e Técnica. 
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1. CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
1.1. A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., representada pela sua Comissão 
de Licitação em conjunto com a Gerência de Rede de Serviços - Gered, área 
técnica responsável, com observância no ordenamento jurídico pátrio, torna 
público, para conhecimento de quantos possam interessar, o presente Edital 
de Chamamento Público visando prospecção de propostas para aquisição 
e reparo de partes e peças, de fabricação MPCI Metal Protector LTDA, via 
contrato de fornecimento, para atendimento à Assistência e Técnica, nos 
termos do ordenamento jurídico pátrio, observando-se as condições 
estabelecidas nas especificações técnicas, Anexo I deste Edital.   
 
1.2. Ressaltamos tratar-se de procedimento preliminar, cujo objetivo é a 
prospecção de mercado para o conhecimento de distribuidores ou 
representantes para aquisição e reparo de parte e peças da empresa MPCI 
Metal Protector LTDA. 
 
1.3. A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. se reserva o direito de, por 
ocasião da instauração do respectivo certame licitatório, independente das 
respostas e/ou argumentos porventura apresentados e motivada por razões 
de natureza técnica ou estratégica, alterar as especificações técnicas e 
demais condições objeto deste Chamamento.  
 
1.4. Eventuais respostas a este Chamamento Público não constituirão uma 
oferta ou compromisso para contratar com a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS 
S.A. Os fornecedores que não participarem deste Chamamento não estarão 
excluídos de um futuro processo licitatório. 
 
1.5. A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A não assumirá o compromisso de 
acatar as sugestões apresentadas. 

 
 

2. CRONOGRAMA 
 

2.1. Recebimento de eventuais questionamentos e/ ou solicitações de 
esclarecimentos até 14/12/2018; 
 
2.2. Recebimento de propostas até 21/12/2018; 
 
 

3. CONTATO 
 

3.1. Toda comunicação sobre este processo de Chamamento Público, inclusive 
o encaminhamento de eventuais questionamentos e/ ou solicitações de 
esclarecimentos bem como o envio das propostas, deverão ser realizadas pelo 
e-mail: licitacoes@bbtecno.com.br. 
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4. OBJETO 
 
4.1. Prospecção de propostas para aquisição e reparo de partes e peças, de 
fabricação MPCI Metal Protector LTDA, via contrato de fornecimento, para 
atendimento à Assistência e Técnica. 
 

6. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar deste processo pessoas físicas ou jurídicas que 
explorem o ramo de atividade compatível com o objeto desse Chamamento e 
que atendam as condições exigidas neste Edital e seus Anexos. 

 

 
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Ítalo Augusto Dias de Souza 
Autoridade Competente de Licitação  
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
1. Objeto: 
 
1.1 Chamamento público para prospecção de propostas para aquisição e reparo de partes e peças, 
de fabricação MPCI Metal Protector LTDA, via contrato de fornecimento, para atendimento à 
Assistência e Técnica., conforme condições e exigências estabelecidas neste documento. 
 
2. Especificações Técnicas: 
 
Lote 1 – Aquisição de peças 
 

LOTE CÓDIGO P/N DESCRIÇÃO QDE EMBALAGEM 
PRIMÁRIA 

EMBALAGEM 
SECUNDÁRIA 

1 SOBR-002912 200.001.002.908 
200.001.007.013 T-20 BARRA 8Z MINI 2012 10 1 50 

1 SOBR-002914 200.001.000.951 
200.001.007.860 T-20 BUFFER DE TX - BUFTX8Z 15 1 4 

1 SOBR-003267 200.003.003.084 T-20 AMORTECEDOR 5 1 10 

1 SOBR-003288 200.001.000.959  
200.001.003.340 

T-20 RECEPTOR REMOTO - RECMOD 
433MHZ 220 1 20 

1 SOBR-003320 200.003.001.885 T-20 ROLAMENTO INFERIOR COM 
FIXACAO ECLUSA/PG 25 1 1 

1 SOBR-004807 200.001.001.450 
T-20 KIT INTERFONE CUSTOMIZADO COM 
PLACA DE VOLUME PARA TODOS OS 
MODELOS DE PORTAS 

5 1 5 

1 SOBR-004812 200.003.001.372 
200.003.005.806 

T-20 KIT TRAVAMENTO GMD/GMD-LC - 
COR CINZA 5 1 1 

1 SOBR-004816 
200.003.001.474  
200.003.005.816 
200.003.007.435 

T-20 VOLUME KIT TRAVAMENTO GMD 
/GMD-LC COM BATERIAS 10 1 1 

1 SOBR-004818 200.003.001.532 T-20 SOLENOIDE ADALL MOD. 4/A 024 
VCC 100PL COD.FAB 230306 MAIOR 10 2 40 

1 SOBR-004822 200.003.005.801 
200.003.007.435 

T-20 KIT TRAVAMENTO GMD-C/GMD-CC - 
2012 25 1 1 

1 SOBR-004824 200.003.004.450 
T-20 MOLA PRINCIPAL PARA 
AMORTECEDOR PGDM GMD-C/GMD-
CC/SD 

5 1 10 

1 SOBR-004838 200.006.001.696 T-20 KIT ADESIVO ECLUSA-SD 5 1 100 

1 SOBR-004841 200.008.001.044 T-20 PUXADOR DE RESINA INCOLOR C/ 
BARRA ROSQUEADA C/ PORCA LATON 15 1 1 

  SOBR-004842 200.008.001.417 
200.003.003.968 

T 20 SUPORTE SUPERIOR PARA VIDRO 
LAMINA GMD C GMD CC BASE   PGDM 
MPCI DE 2008 A  

15 1 1 

1 SOBR-004848 100.001.005.000.408 T-20 CHAVE ELETRICA - LIGA/DESLIGA 
COD. 610 30 1 10 

1 SOBR-005379 200.001.002.439 T 10 PLACA CABSD CABINE 2P 5 1 5 

1 SOBR-005380 200.001.002.441 T 10 PLACA SENSOR OPTICO FIM DE 
CURSO 5 1 5 

1 SOBR-005681 200.003.003.368 
T-20 SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR 
PARA VIDRO LAMINA - PGDM MPCI 2012 
EM DIANTE - MATERIAL ABS  

5 1 1 
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1 SOBR-005712 200.001.005.784 
T-20 PLACA MENSAGEM GRAVADA SMD - 
MENSAG5 V3 PGDM MPCI COMPATIVEL 
COM MODELOS A PARTIR DE 2012 

40 1 5 

1 SOBR-005713 
200.001.000.957 
200.001.006.125 
200.001.001.229 

T-20 PAINEL8Z - PAINEL 8Z 55 1 1 

1 SOBR-005714 200.001.003.342 
200.001.005.880 

T-20 TRANSMISSOR REMOTO SMD 
433MHZ 700 1 40 

1 SOBR-005716 200.001.007.342 
T 19 MODULO ALIMENTACAO PG PORTAL 
COM NB SMD MPCI COMPATIVEL COM 
TDS ANOS E MODE 

30 1 1 

1 SOBR-005717 200.001.005.875 
T 20 TRANSMISSOR REMOTO MENU 
433MHZ TXT MPCI V2 COMPATIVEL COM 
TDS ANOS E MODELO 

10 1 40 

1 SOBR-005718 200.004.008.004 
T 20 ID  000593 VOLUME LATERAL PLANA 
RX GMD CC 8Z CINZA V18 PGDM MPCI 
COMPATIVEL 

5 1 1 

1 SOBR-005719 200.004.007.594 
T 20 VOLUME TETO ECLUSA SD SEMI GIR  
ESQUERDA DIREITA V17 MPCI 
COMPATIVEL COM TD 

1 1 1 

1 SOBR-005720 200.004.007.594 
T 20 LATERAL PLANA TX PORTAL 2  3 E 4Z 
CINZA V17 MPCI COMPATIVEL COM 
MODELOS DE  

1 1 1 

1 SOBR-005721 200.004.007.577 
T 20 LATERAL PLANA RX ECLUSA SD 8Z 
ESQUERDA DIREITA CINZA V17 MPCI 
COMPATIVEL CO 

1 1 1 

1 SOBR-005723 200.004.007.576 
T 20 VOLUME PORTAL ECLUSA SD 8Z 
ESQUERDA DIREITA CINZA V17 MPCI 
COMPATIVEL COM M 

1 1 1 

1 SOBR-005724 200.008.003.393 
T 20 VOLUME KIT BASE GMD C GMD CC  
SUPORTES SUPERIOR E INFERIOR MPCI 
MODELOS A P 

1 1 1 

1 SOBR-005725 200.010.007.439 
T 20 VOLUME TUBO GMD C 8Z  GMD CC 
8Z CINZA V17 MPCI COMPATIVEL COM 
MODELOS A A P 

1 1 1 

1 SOBR-005726 200.001.005.710 
T 20 CABSD SMD CABINE ECLUSA SDPA 
MPCI COMPATIVEL COM MODELOS A 
PARTIR DE 2012 

1 1 1 

1 SOBR-005727 200.003.006.195 
T 20 BASE DO TRAVAMENTO LADO DA 
AGENCIA   CABINE SDPA ESQUERDA MPCI 
COMPATIVEL C 

15 1 1 

1 SOBR-005728 200.004.007.578 
T 20 LATERAL PLANA TX ECLUSA SD 8Z 
ESQUERDA DIREITA CINZA V17 MPCI 
COMPATIVEL CO 

1 1 1 

 
Lote 2 – Reparo de peças 

LOTE CÓDIGO P/N DESCRIÇÃO QDE EMBALAGEM 
PRIMÁRIA 

EMBALAGEM 
SECUNDÁRIA 

2 SOBR-002906 200.001.000.955 T-10 PLACA CONTROLE MPCI 8Z-MTH8Z 
2012 30 1 1 

2 SOBR-002908 200.001.000.952 T-10 TRANSMISSOR 8Z - TX8Z 4C 20 1 1 

2 SOBR-003332 200 001 001 223 T-10 PLACA CONTROLADORA 2 ZONAS 
CMD4 20 1 15 

2 SOBR-004809 200.001.003.392 T-10 TRANSMISSORA CILIN. GMD-C 8Z E 
GMD-CC 8Z SENSOR -2012 20 1 1 
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2.1 Os sobressalentes com especificações de modelo e fabricante são para uso em 
manutenções/substituições daqueles que foram validados / qualificados / homologados pelo cliente e 
que por força de contrato, em casos de defeito, têm que ser substituídos por iguais modelos, 
garantindo a correta performance em todas as aplicações e suas funcionalidades. 
 
2.2 Todos os itens do lote 1 devem ser novos. Não serão aceitos usados ou reformados. 
 
3. Subcontratação 
 
3.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
 
4. Condições de Entrega: 
 
4.1 Prazo de Entrega:  
Lote 1 - Aquisição: Até 20 (vinte) dias úteis a partir das colocações do pedido. 
 
Lote 2 - Reparo: 7 (sete) dias corridos. 
 
4.2 Quantidades: Conforme necessidades da BBTS. 

 
4.3 Local de Entrega e faturamento: 
 
Aquisição: 
 
BB Tecnologia S/A 
Estoque Central 
CNPJ: 42.318.949/0073-59 
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, nº 13.843 – CEP: 22.783-025 
Vargem Pequena – Rio de Janeiro – RJ. 
 
Reparo: Estoque Central e Centros de Atendimento Técnico (CATs) da BBTS. 
 
 Frete 
        
Lote 1 – Aquisição: CIF 
Lote 2 – Reparo: FOB 
 
 
4.4 Embalagem: 
 
4.4.1 Todos os itens devem ser entregues em embalagens que garantam a integridade física dos 
mesmos durante o manuseio: transporte, armazenagem e movimentação de material, considerando 
possibilidade de reaproveitamento da embalagem entre etapas de reparo e descarte, conforme o 
caso. 
 
Exemplo de embalagem individual. 
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4.4.2 Os materiais deverão ser embalados de acordo com as unidades do produto definidas na coluna 
“Embalagem Primaria”, que deverá conter uma etiqueta adesiva com o nº e data da Nota Fiscal, nº da 
Ordem de Compra e o prazo de garantia, outra etiqueta adesiva com o código GTIN (Numeração 
Global de Item Comercial) e o part number do produto, impressos em código de barras, para que 
possa ser escaneada com o objetivo de gerar as informações necessárias para a emissão da Nota 
Fiscal Eletrônica (NFe). As Embalagens Primárias devem ser acondicionadas em caixas com o limite 
de unidades do produto definido na coluna “Embalagem Secundaria" e sempre que atingido o limite 
de unidades do produto definido deverá ser utilizado uma nova Embalagem. Cada Embalagem 
Secundária deverá ser identificada externamente com o número da Ordem de Compra e da Nota 
Fiscal de envio, em etiqueta adesiva com texto em fonte Arial 10. Para logística de transporte o 
fornecedor pode agrupar diversas Embalagens Secundárias em uma "Embalagem Terciária". O não 
atendimento das especificações de “Embalagem” poderá gerar recusa no recebimento do material. 
 
5. Informações de Faturamento: 
 
Estoque Central: 
CNPJ de faturamento: 42.318.949/0073-59 
Endereço de faturamento: Estrada dos Bandeirantes, nº 13.843 – Vargem Pequena – Rio de Janeiro – 
RJ 
CEP: 22.783-025 
Inscrição Estadual: 87207846 
 
6. Condições Gerais: 
 
6.1 Contratação de empresa para atendimento das demandas de aquisição dos sobressalentes 
relacionados no item Especificações Técnicas. 
 
6.2 A critério da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS, se solicitado, deverão ser entregues em até cinco 
(5) dias úteis, após aviso formal, 2 exemplares de cada item, para validação e/ou qualificação. 
 
6.3 A Nota Fiscal Eletrônica (NFe) do produto fornecido deverá possuir o código de barras com GTIN 
(Numeração Global de Item Comercial), com o devido preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib, 
conforme AJUSTE SINIEF Nº 15, de 29 de setembro de 2017, celebrado em Reunião Ordinária do 
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Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, publicado no DOU Nº 192 de 05/10/2017, 
seção 1. 
 
6.4 Em caso de não cumprimento parcial ou total de: prazos, quantidades, especificações técnicas, 
condições de entrega e exigências legais de contratação, além das sanções previstas, poderão ser 
canceladas e/ou suspensas as solicitações. 

 
6.5 Para fins de aceitabilidade, deverá ser apresentado para qualificação técnica, pelo menos um, 
atestado de capacidade técnica comprovando que a proponente tenha fornecido bens compatíveis 
com o objeto da licitação, em percentual de pelo menos 10% das quantidades totais constantes no 
item Especificações Técnicas. 
 
7. Condições de Aceite: 
 
7.1 A inspeção visual é feita a 100 % e, para a inspeção de ensaios, é adotado o plano de 
amostragem simples, inspeção comum nível III – NQA 1 %, da NBR 5426, conforme tabela a seguir. 
 

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 

  
7.2 No caso de rejeição do lote, ou parte deste, o ônus, a responsabilidade, inclusive sobre as 
despesas de recolhimento e reenvio dos produtos serão de responsabilidade do fornecedor, além de 
possíveis multas e penalidades decorrentes do descumprimento de prazos, conforme item Multa. 
 
7.3 O novo prazo de fornecimento deverá ser de metade do prazo original. 

 
7.4 Todos os itens, inclusive os substituídos/repostos durante o período de garantia deverão ser 
novos e de acordo com a especificação técnica. Durante a vigência do contrato, poderão ser aceitos 
itens similares/alternativos desde que validados previamente pela Divisão de Equipamentos e Suporte 
da BB Tecnologia e Serviços. 
 
 
8. Condições de Garantia: 
 
8.1 Os itens novos adquiridos e os itens reparados deverão possuir garantia de pelo menos 3 
meses, contado a partir de sua data de entrega. 
 
8.2 Os itens novos adquiridos que apresentarem defeitos de componentes ou mão-de obra serão 
substituídos, sem ônus para a BBTS, incluindo as despesas com frete. 
 
8.3 Os itens reparados que apresentarem defeito serão devolvidos para novo reparo, sem ônus 
para a BBTS, incluindo as despesas com frete. 
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8.4 Todos os itens e componentes utilizados no reparo, inclusive os substituídos/repostos durante 
o período de garantia, serão novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. 
 
8.5 Sempre que se fizer necessário deverá ser substituído, sem ônus adicionais, quaisquer peças 
e/ou componentes, mecânicos ou eletrônicos, que se encontrem quebrados, com defeitos ou gastos 
pelo uso normal, por outras de configuração, qualidade e desempenho idênticos ou superiores, novos, 
recomendados e previstos pelo fabricante. 
 
8.6 Os serviços deverão ser executados rigorosamente, observadas as especificações dos 
equipamentos, não podendo ser realizada qualquer modificação sem anuência antecipada da 
engenharia da BBTS. 
 
8.7 O fornecedor se responsabilizará por toda manutenção necessária a fim de manter os 
módulos em perfeitas condições de uso e funcionamento, devendo abranger cobertura para todo e 
qualquer defeito apresentado, inclusive, reposição de componentes defeituosos e peças sujeitas ao 
desgaste natural. 
 
8.8 O fornecedor reparará prontamente os módulos, caso durante a execução do serviço os 
mesmos venham ser danificados, sem quaisquer ônus para a BB Tecnologia e Serviços e devolver em 
perfeito funcionamento. 
 
8.9 A manutenção corretiva deverá ser efetuada de forma a deixar os módulos em perfeitas 
condições de funcionamento, efetuando ajustes, reparos e substituição de peças/componentes 
conservando-os com suas características originais. 
 
8.10 O fornecedor deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, os módulos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços ou de materiais empregados. 
 
8.11 Dispensada qualquer outra modalidade de garantia, em função das características do serviço 
que é prestado antecipadamente e pago posteriormente com a apresentação das faturas dos serviços 
com possibilidade de glosa em função do ANS atendido. 
 
 
9. Condições de Pagamento: 
 
9.1 30 dias ddl (dias da data líquido – dias corridos para liquidação). 
 
 
10. Multa: 
 
Aquisição 
 
10.1 O atraso injustificado na entrega dos bens sujeitará a PROPONENTE 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 na Lei nº 13.303/16. 
 
10.2 A BB Tecnologia e Serviços poderá aplicar à PROPONENTE multa por inexecução total ou 
parcial da solicitação de entrega correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal do 
objeto contratado. 
  
10.3 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório, e a sua cobrança não isentará a PROPONENTE da obrigação de indenizar eventuais 
perdas e danos. 
 
10.4 São assegurados à BB Tecnologia e Serviços todos os direitos e faculdades previstos na Lei 
nº. 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
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10.5 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. 
 
10.6 As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa e do 
contraditório. 
 
Reparo 
 
10.7 Sobre o total do faturamento devido no mês será calculada multa com base no nível de 
cumprimento dos prazos acordados: 
 

 
n

CoVnMulta
0  

 
onde: 
n = ordens de compra fora do prazo acordado 
Vn = valor unitário do item atendido fora do prazo acordado 
Co = coeficiente aplicado, conforme dias de atraso em relação aos prazos acordados: 
 
 

 Até 1 dia 
Entre 1 e 
2 dias 

Entre 2 e 
3 dias 

Entre 3 e 
4 dias 

Entre 4 e 
5 dias 

Entre 5 e 
6 dias 

Mais de 6 
dias 

Coeficiente 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,0 2,0 
 
 
 
Sobre a multa calculada, será aplicado redutor, com base na quantidade de ordens de compra 
concluídas antes dos prazos acordados. 
 
 

 


nr CoVnrdutorMulta
0 8

Re
 

 
 
onde: 
nr = ordens de compra concluídas antes do prazo acordado; 
Vnr = valor da ordem de compra atendida antes do prazo acordado 
Co = coeficiente aplicado, conforme dias que o atendimento foi adiantado, com a mesma tabela 
utilizada para o calculo do coeficiente da multa.  
 
Obs.: Eventualmente, se o Redutor da Multa atingir valor maior que o da Multa, não será gerado 
faturamento adicional, nem haverá a possibilidade de transferência da bonificação para meses 
posteriores. 
 
10.8 Eventuais descumprimentos dos tempos de reparo definidos serão controlados pela BB 
Tecnologia e Serviços, através do seu sistema corporativo, e notificados ao fornecedor. 
 
10.9 O fornecedor deverá dar entrada dos dados de reparo no Sistema de Controle de Reparo da 
BB Tecnologia e Serviços (GRF) em até 24 horas após o recebimento do módulo. Tempos acima 
deste limite serão passíveis de multa, de 1% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor da global 
da fatura mensal. 
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10.10 O fornecedor deverá cumprir 98% dos tempos de reparo. Valores abaixo deste patamar serão 
passíveis de multa, até o limite de 10% do valor da fatura mensal. 
 
10.11 Caso haja devolução de peças sem condições de reparo, em quantidade superior ao definido 
no Acordo de Nível de Serviço (ANS), o fornecedor ficará sujeito à multa equivalente a 10% do valor 
global de fatura mensal.  
 
10.12 Na ocorrência do descumprimento de qualquer item, a BB Tecnologia e Serviços poderá 
advertir o fornecedor por até 02 (duas) vezes, por intermédio de e-mail, Fax, Carta ou qualquer outro 
meio de comunicação escrita, antes da aplicação de multa.  Do terceiro descumprimento em diante a 
multa será aplicada nos moldes descritos acima. 
 
10.13 As cobranças das multas serão através de glosa em pagamentos pendentes. 
 
10.14 A ocorrência de três (3) ou mais advertências e/ou multas permitirá à BB Tecnologia e 
Serviços a suspensão dos serviços e/ou distrato do contrato. 
 
 
11. Acordo de Nível de Serviço: 
 
Lote 1 – Aquisição 
 
11.1 Os atrasos injustificados nos prazos contratados, sujeitará a contratada ao seguinte rebate no 
valor da fatura: 
 
ATRASO NA ENTREGA VALOR DO REBATE

6 DIAS 6%
7 DIAS 7%
8 DIAS 8%
9 DIAS 9%

10 DIAS 10%  
 
Lote 2 - Reparo 
 
11.2 O envio de ordens de compra, medição do ANS e a previsão de faturamento serão tratadas 
via Sistema de controle da BB Tecnologia e Serviços (GRF – Gerenciador de Reparo em Fornecedor), 
para o qual o fornecedor receberá treinamento para a utilização. 
 
11.3 A atualização do GRF pelo fornecedor é obrigatória e o não cumprimento sujeitará o 
proponente advertências e multas.  
 
11.4 O fornecedor deverá iniciar a atualização das informações relativas à operação de reparo dos 
materiais em D+1 dia útil (sendo D a data da entrega do material pela transportadora conforme 
notificação no GRF). Informações obrigatórias: 
 
11.4.1 previsão de conclusão do reparo.   
 
11.4.2 defeito do módulo ou a não existência de falha ou impossibilidade de reparo. 
 
11.4.3 data e número da nota fiscal de retorno.  
 
11.5 O cálculo do ANS, do fator de multa e de bonificação, irá considerar os dias uteis entre a data 
da entrega do item pela transportadora e a data da impostação da nota fiscal de retorno do item, 
acrescidos de possíveis dias de atraso na informação da previsão de reparo pelo fornecedor e/ou de 
esclarecimentos solicitados. 
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11.6 A data da atualização da nota fiscal de retorno do item será utilizada para informação da 
conclusão da ordem de serviço e também para acionar a transportadora que irá coletar o material 
para retorno à BB Tecnologia. A indisponibilidade do material para coleta, automaticamente gera perda 
de ANS e aplicação do fator de multa, se for o caso. 
 
11.7 O índice permitido para devolução de peças sem condições de reparo será de 1% da 
produção mensal do módulo; 
  
11.8 O fornecedor deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela BB 
Tecnologia, obrigando-se a atender, em D + 2 dias úteis (sendo D a data da solicitação), todas as 
reclamações a respeito da qualidade e pontualidade dos serviços prestados. 
 
11.8.1 A execução dos serviços de reparo se dará em até 7 (sete) dias. 
 
11.8.2    Esta medição será feita a partir do Gerenciador de Reparo em Fornecedor (GRF). 
 
11.8.3  Após este prazo, a BB Tecnologia e Serviços se reserva o direito de coletar o material, 
suspendendo o envio dos itens e transferindo a despesa do frete desta operação para o fornecedor. 
 
11.8.4    O fornecedor deverá seguir no que for aplicável o Procedimento de Reparo Externo de 
Módulos (Anexo). 
 
 
12. Vigência: 
 
12.1 Vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 4 períodos iguais e mediante celebração 
de aditivo. 
 
13. Matriz de Risco: 
 
 

CATEGORIA DO RISCO DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA ALOCAÇÃO DO 
RISCO

       

Risco atinente ao Tempo 
da Execução

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução do 
Contrato que não estejam na 
sua álea ordinária, tais como 
fatos do príncipe.

Aumento do custo Contratante

       
Alteração de enquadramento 
tributário, em razão do 
resultado ou de mudança da 
atividade empresarial, bem 
como por erro do Contratado na 
avaliação da hipótese de 
incidência tributária.

Aumento ou diminuição do 
lucro do Contratado.

Contratado

Variação da taxa de câmbio.
Aumento ou diminuição do 
custo do produto e/ou do 
serviço.

Contratado

Risco da Atividade 
Empresarial

 
 
14. Garantia Financeira da Execução Contratual: 
 
14.1 Por se tratar de contrato de fornecimento de bens onde o pagamento está condicionado a 
entrega e inspeção dos itens, não será exigida garantia financeira. 
 


