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modalidades fixo-fixo e fixo-móvel Local e Longa Distância Nacional (DDD), por meio de 
credenciamento, especificamente para prover o tráfego de voz gerado a partir de linhas fixas 
pertencentes à COBRA TECNOLOGIA, contemplando uma cesta de serviços, de acordo com 
especificações e condições constantes neste documento, em volume divididos em 5 lotes.  
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COBRA TECNOLOGIA S.A. 

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 
A COBRA TECNOLOGIA S.A., por intermédio da Diretoria Administrativa e 
Financeira/Gerência de Suprimentos Corporativos, de acordo com a Lei nº 13.303, de 
30.06.2016, o Regulamento de Licitações da Cobra Tecnologia S.A., publicado na 
página eletrônica (www.bbtecno.com.br), em 01.02.2018 e os termos deste Edital, torna 
pública a realização de procedimento administrativo para credenciando de pessoas 
jurídicas para prestação dos serviços elencados neste instrumento. A minuta 
específica foi aprovada pelo Parecer Jurídico nº 177/2018. 
 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Edital encontra-se disponível para download na página eletrônica da COBRA 

TECNOLOGIA S.A, na internet, endereço: www.bbtecno.com.br. 
 
1.2. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, 

desde que encaminhadas para o endereço eletrônico da Gerência de Suprimentos 
Corporativos indicado abaixo. 

1.2.1. licitacoes@bbtecno.com.br 
 

1.3.  As consultas deverão ser encaminhadas com o seguinte texto no campo “assunto”: 
“ESCLARECIMENTOS EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22”. 
 
1.3.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados diretamente no endereço 

http://www.bbtecno.com.br> Credenciamento.  
 

1.4. Sempre que, por motivos técnicos ou operacionais, não for possível disponibilizar 
os anexos ou documentos referentes ao presente Edital no endereço eletrônico do 
item anterior, tais documentos deverão ser retirados no endereço constante abaixo, 
casos nos quais haverá mensagem informativa no site sobre a disponibilização dos 
anexos e documentos: 

 
COBRA TECNOLOGIA S.A  
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS 
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 7966 - CURICICA - JACAREPAGUA - RJ 
CEP: 22783-110 
 

1.5. Para todas as referências de data e hora citadas neste Edital, será observado o 
horário de Brasília (DF). 
 

1.6. Item orçamentário: A despesa decorrente da contratação do objeto deste 
credenciamento correrá à conta dos recursos específicos consignados no 
orçamento da Cobra Tecnologia. 
 

1.7. A vigência deste Edital será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de 
sua publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.). 
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1.8. A qualquer tempo, independente de aviso prévio, o presente Credenciamento 
poderá ser revogado ou anulado, mediante registro no processo das justificativas 
que fundamentaram a decisão. 

  
2. OBJETO 
 
2.1. Contratação de empresas para Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada, 

nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel Local e Longa Distância Nacional (DDD), 
por meio de credenciamento, especificamente para prover o tráfego de voz gerado 
a partir de linhas fixas pertencentes à COBRA TECNOLOGIA, contemplando uma 
cesta de serviços, de acordo com especificações e condições constantes neste 
documento, em volume divididos em 5 lotes. 
 

2.2. A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do ANEXO I deste 
Edital.  

 
3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Credenciamento os INTERESSADOS que atenderem às 

exigências deste Edital e de seus Anexos. 
 
3.2. Estarão impedidos de participar de deste Credenciamento, INTERESSADOS que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão imposta pela Cobra 
Tecnologia S.A.; 

c) Sejam declarados inidôneos pela União, ou estejam sancionados nos termos 
da Lei nº 12.846/2013, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

d) Estejam registradas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

e) Estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial sem acolhimento 
do plano de recuperação pelo juiz, na forma do art. 52 da Lei nº 
11.101/2005, ou em concordata, dissolução ou liquidação; 

f) Sejam constituídos por sócio de empresa que estiver suspensa pela Cobra 
Tecnologia S.A., pelo Banco do Brasil e suas subsidiárias, bem como pela 
Fundação Banco do Brasil, ou que tenha sido declarada inidônea pela 
União; 

g) Sejam empresas cujo administrador seja sócio de empresa suspensa pela 
Cobra Tecnologia S.A., pelo Banco do Brasil e suas subsidiárias, bem como 
pela Fundação Banco do Brasil, ou que tenha sido declarada inidônea pela 
União; 

h) Sejam constituídos por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 
empresa suspensa pela Cobra Tecnologia S.A., pelo Banco do Brasil e suas 
subsidiárias, bem como pela Fundação Banco do Brasil, ou que tenha sido 
declarada inidônea pela União, no período dos fatos que deram ensejo à 
sanção; 

i) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa 
pela Cobra Tecnologia S.A., pelo Banco do Brasil e suas subsidiárias, bem 
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como pela Fundação Banco do Brasil, ou que tenha sido declarada inidônea 
pela União, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

j) Que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão 
de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;  

k) Sejam empregados ou dirigentes da Cobra Tecnologia S.A.; 

l) Que tenham relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com dirigente da 
Cobra Tecnologia S.A., com empregado da Cobra Tecnologia S.A. cujas 
atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 
contratação, ou com autoridade do ente público a que a Cobra Tecnologia 
S.A. esteja vinculada; e 

m) Sejam empresas cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha 
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Cobra 
Tecnologia S.A. há menos de 6 (seis) meses; 
 

3.3. É vedado o nepotismo, nos termos do Decreto nº 7.203, de 04.06.2010. 
 
4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
4.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o início do período de 

requerimento do credenciamento, qualquer cidadão poderá impugnar o Edital. 
 

4.2.  As impugnações ao Edital deverão ser formalizadas para o e-mail 
licitacoes@bbtecno.com.br  com o título “IMPUGNAÇÃO – CREDENCIAMENTO 
Nº 42-2018-05-22” e seu processamento se dará por intermédio da Comissão de 
Credenciamento. 
 

4.2.1. O RESPONSÁVEL decidirá sobre a impugnação no prazo de até 03 
(três) dias úteis contados do dia útil imediatamente posterior ao do 
recebimento do pedido e, sendo acolhida, será publicada nova versão do 
Edital com a alteração. 

 
4.3. As decisões serão registradas diretamente no site www.bbtecno.com.br > 

Credenciamento, no link correspondente a este Edital. 
 
5. REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O pedido de requerimento do credenciamento estará permanentemente aberto aos 
interessados, a partir de 03 de julho de 2018, sendo suas inscrições 
proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do 
Credenciamento, entre 18/06/2018 a 17/06/2023. 
 

5.2. O Requerimento de Credenciamento deverá ser entregue acompanhado de toda a 
documentação exigida neste edital. 
 

5.3.  A documentação acima deverá ser acondicionada em envelope lacrado e 
identificado com os termos abaixo: 

IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE (INFORMAR CNPJ E RAZÃO SOCIAL) 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22. 

COBRA TECNOLOGIA S.A - GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS 
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5.4.  A documentação deverá ser entregue pessoalmente, ou por via postal, com AR 
(Aviso de Recebimento), de segunda a sexta, de 9h as 17h no endereço: Estrada 
dos Bandeirantes nº 7966, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22783-110. 

 
5.5.  A Comissão de Credenciamento não se responsabiliza por envelope que não for 

entregue pessoalmente no endereço previsto neste Edital. 
 

5.6.  Não será permitida a utilização do malote da COBRA TECNOLOGIA S.A. para 
envio dos documentos, nem sua entrega nos CAT´s, ou outra unidade que não seja 
a indicada neste Edital. 
 

5.7.  O encaminhamento do Requerimento de Credenciamento pressupõe o 
conhecimento e atendimento a todas as exigências previstas neste Edital. 

 
5.8. Caberá ao INTERESSADO acompanhar os avisos emitidos pela COBRA 

TECNOLOGIA S.A. no endereço eletrônico www.bbtecno.com.br, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens ali emitidas. 
 

CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 

5.9.  As orientações e esclarecimentos gerais para apresentação de documentos 
constam do ANEXO III deste Edital. 

 
5.10.  A não apresentação dos documentos exigidos neste Edital implicará no 

INDEFERIMENTO do Requerimento de Credenciamento. 
 

5.11.  A COBRA TECNOLOGIA poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das 
informações prestadas por atestados, certidões e declarações, bem como solicitar 
outros documentos ou a revalidação dos fornecidos. 
 

5.12.  Após a apresentação de todos os documentos relacionados neste Edital, a 
COBRA TECNOLOGIA procederá à análise do Requerimento de Credenciamento 
(ANEXO IV), em sessão reservada, observado o prazo de até 30 (trinta) dias úteis. 
 

5.13. O resultado da análise da documentação para fins de Credenciamento será 
comunicado à PARTICIPANTE, via correio eletrônico remetido ao endereço de e-
mail indicado no Requerimento de Credenciamento. 
 

5.14. A não apresentação dos documentos exigidos neste Edital implicará no 
INDEFERIMENTO do Requerimento de Credenciamento. 
 

5.15. Não serão credenciadas as empresas PARTICIPANTES que não atenderem a 
todas as exigências deste Edital. 

 
5.16.  Atendidas as condições do Edital, a PARTICIPANTE será convocada para 

assinar o contrato, na forma do ANEXO XII, que terá efeito de compromisso 
visando a execução do objeto deste Credenciamento. 
 

5.16.  A relação de empresas CREDENCIADAS será disponibilizada no site da 
COBRA TECNOLOGIA, no endereço: http://www.bbtecno.com.br> 
Credenciamento. 

5.17. Poderá a COBRA TECNOLOGIA, a qualquer momento, reavaliar a 
capacitação técnica da empresa, sempre que houver qualquer alteração na 
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composição societária ou outro motivo que justifique, sendo-lhe facultado 
alteração/cancelamento do Credenciamento e da habilitação para prestar 
os serviços. 

 
5.18. A COBRA TECNOLOGIA reserva-se ao direito de emitir circulares, modelos 

padronizados, planilhas de cálculo, entre outros, a qualquer momento, com a 
finalidade de orientar e estabelecer uniformização de procedimentos dos 
trabalhos a serem apresentados, devendo os trabalhos estarem em 
conformidade com a legislação e normas brasileiras vigentes. 

 
6. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1. A fase de habilitação consiste na comprovação das seguintes condições do 

INTERESSADO: 

6.1.1. Habilitação Jurídica 

6.1.2. Qualificação Econômico-Financeira; e 

6.1.3. Qualificação Técnica 
 

6.2. O INTERESSADO deverá atender às seguintes exigências: 
 
6.2.1. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em: 

6.2.1.1. Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada: Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente, com suas respectivas alterações, ou a sua última 
consolidação, acompanhado do documento comprobatório de seus 
administradores devidamente registrado; 

 
6.2.1.2. Sociedade simples: Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado 

no órgão competente, com suas respectivas alterações, ou a sua última 
consolidação, bem como documento que comprove a indicação de seus 
administradores; 

 
6.2.1.3. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

6.2.1.4. Microempreendedor individual: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 
6.2.1.5. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: Certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

 
6.2.1.6. 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. 

 
6.2.1.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 
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6.2.1.8. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do INTERESSADO, pertinente a 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 
6.2.2. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

consistirá em: 
 

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

6.2.2.2. 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. 

6.2.2.3. Os documentos elencados nos itens 6.2.2.1 e 6.2.2.2 poderão ser 
substituídos pelo SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo 
Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, de 11.10.2010, 
do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, e do Decreto nº 
3.722, 09.01.2001, e atualizações posteriores. 

 

6.2.2.4. O INTERESSADO que optar pela habilitação parcial por meio do 
SICAF deverá atender às seguintes exigências: 

6.2.2.5. Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar 
que se processará junto ao SICAF; 

6.2.2.5.1. O INTERESSADO deverá atender às condições exigidas para 
cadastramento no SICAF, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas. 

6.2.2.6. Apresentar, no SICAF, a comprovação de regularidade citada nos 
itens 6.2.2.1 e 6.2.2.2. 

6.2.2.7. A verificação do SICAF será realizada mediante consulta online, após 
encerrada a etapa de lances. 
  

6.2.2.8. Os INTERESSADOS que não estejam habilitados no SICAF poderão 
fazê-lo em qualquer unidade cadastradora do sistema. A relação das 
unidades cadastradoras e os documentos necessários para registro 
poderão ser obtidos, via internet, no endereço http://comprasnet.gov.br, 
que contempla, também, os procedimentos e instruções de 
preenchimento dos formulários. 

 

6.2.2.9. 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 interessado boa situação financeira. 

6.2.2.9.1. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 
apresentação dessa documentação servirá também para 
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comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo com 
o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; 

6.2.2.9.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, será 
admitida a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

6.2.2.9.3. A comprovação da boa situação financeira do INTERESSADO 
será baseada também na obtenção de Índices de Liquidez Geral 
(LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC) 
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada 
habilitada a empresa que apresentar resultado maior que 1, em 
todos os índices aqui mencionados:  

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
 
SG =                          Ativo Total                             . 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC =                       Ativo Circulante                      _ 
Passivo Circulante 

 
6.2.2.9.4.  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. 

6.2.2.10. Na hipótese de o mesmo INTERESSADO requerer o credenciamento 
para mais de um Lote, deverá comprovar possuir patrimônio líquido 
citado no item anterior, igual ou superior à soma dos valores exigidos 
para os respectivos Lotes. 
 

6.2.2.10.1. 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. 

6.2.2.10.2. Caso o INTERESSADO não possua patrimônio líquido 
compatível com a soma dos valores exigidos para os lotes 
dos quais for participar, deverá apresentar declaração da 
ordem de preferência dos lotes de seu interesse, conforme 
abaixo: 

“Declaramo-nos cientes de que somente poderá nos ser 
credenciado mais de um lote se possuirmos patrimônio 
líquido compatível com a somatória dos valores exigidos 
para cada lote.  Em caso de não atendermos essa 
condição, manifestamos nosso interesse na seguinte 
ordem de preferência: 

1º) lote …; 

2º) lote …; 
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Nº) lote ...” 

6.2.2.10.3. A mesma declaração deverá ser apresentada em todos 
os lotes nos quais o INTERESSADO apresentar proposta. 

6.2.2.10.4. Caso a declaração supracitada contenha ordens de 
preferência diferentes em dois ou mais lotes, será 
considerada apenas a que for apresentada primeiro. 

6.2.2.10.5. Não será admitida qualquer alteração na ordem de 
preferência declarada na proposta. 

6.2.2.10.6. Não sendo declarada a ordem de preferência 
supracitada, será considerada, para fins de declaração de 
vencedor, a ordem cronológica de definição dos lotes nos 
quais sua proposta ficou classificada em primeiro lugar, até 
o limite de seu patrimônio líquido, comprovados conforme 
previsto neste documento.  

 
6.2.3. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 

 

6.2.3.1. Registro ou inscrição do INTERESSADO na entidade profissional 
competente, se houver; 

6.2.3.2. No mínimo 01(um) atestado comprovando que executa/executou, 
serviço compatível em características, quantidades e prazos ao 
indicado no ANEXO I deste Edital. A comprovação de que trata este 
item será feita por meio de atestado de prestação de serviço 
devidamente registrado na entidade profissional competente, se 
houver, conforme modelo do ANEXO XI. 

 
6.2.3.2.1. Para a comprovação da quantidade citada no item acima a 

empresa deverá comprovar capacidade de atendimento de serviço 
prestado com volume mínimo mensal de 50% ao previsto no lote de 
credenciamento. 

6.2.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; 

6.2.3.4. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

6.2.4. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
forma do ANEXO V. 

6.2.5. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo a sua 
habilitação e sua participação em licitações, conforme minuta constante do 
ANEXO VI deste edital. 
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6.2.6. Declaração firmando termo de compromisso de combate à corrupção e ao 
conluio entre licitantes e de responsabilidade socioambiental, conforme 
minuta constante do ANEXO VIII deste edital. 

6.2.7. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, 
conforme minuta constante do ANEXO IX deste edital. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
6.3.  Os documentos exigidos neste item 6 – CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

deverão ser apresentados pelo INTERESSADO, em vias originais ou cópias 
autenticadas. 

 
6.4. Todos os documentos apresentados deverão ter todas as suas páginas 

sequencialmente numeradas, no formato X de Y, onde “X” representa o número da 
página e “Y” o total de páginas apresentado ao RESPONSÁVEL. 

6.4.1. O INTERESSADO que apresentar documentação em desacordo com o 
disposto no item 6.3 ficará impedido de alegar extravio nos casos em que o 
RESPONSÁVEL detecte a falta de qualquer documento exigido. 

 
6.5.  A não apresentação dos documentos citados neste item implicará na inabilitação 

da proposta e a aplicação de penalidades previstas no item 9 – SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS do Edital – Sanções Administrativas. 

 
6.6.  Os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo de validade em 

vigor na data de sua apresentação. 
 

6.6.1. Caso os documentos relacionados neste item sejam apresentados 
sem indicação de prazo de validade, serão considerados, para o 
Credenciamento, válidos por 90 (noventa) dias a partir da data de sua 
emissão. 

6.6.2. A exigência do prazo de validade não se aplica aos atestados de 
qualificação técnica. 

 
6.7.  Os INTERESSADOS que alegarem estar desobrigados da apresentação de 

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

 
6.8. O RESPONSÁVEL poderá efetuar pesquisa no endereço eletrônico de cada 

órgão/esfera administrativa para consulta à situação dos INTERESSADOS. 
 
6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará o INTERESSADO às sanções previstas neste Edital. 
 
6.10. Serão inabilitados os INTERESSADOS que não atenderem a todas as exigências 

deste Edital. 
 
6.11.  A inabilitação será justificada pelo RESPONSÁVEL e implicará no 

indeferimento do Requerimento de Credenciamento. 
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7. FASE RECURSAL 
 

7.1. O resultado da análise da documentação para fins de Credenciamento será 
comunicado à INTERESSADA, via correio eletrônico remetido ao endereço de e-mail 
indicado no Requerimento de Credenciamento (ANEXO IV). 
 

7.2.  A INTERESSADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º (primeiro) dia 
útil subsequente ao recebimento do e-mail que comunicou o indeferimento do 
requerimento para interpor recursos contra a decisão. 

 
7.3. Os recursos deverão ser endereçados ao Cobra Tecnologia S.A. – [GESUP – 

Estrada dos Bandeirantes, 7966, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.783-
110], com o título “RECURSO – Credenciamento Nº 42-2018-05-22”. 

 
7.4.  Apresentado qualquer recurso válido, ficam os demais INTERESSADOS, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

 
7.4.1.1. Caberá à COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO receber, examinar e 

decidir a respeito dos recursos interpostos contra suas decisões no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los a 
Autoridade Superior, para a decisão final. 

 
7.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo INTERESSADO. 

7.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo INTERESSADO. 
 

7.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

8. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
8.1. O INTERESSADO que tiver seu Requerimento de Credenciamento deferido, terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o 
contrato específico, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital. 

8.1.1. O prazo para assinar o contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo INTERESSADO vencedor durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Cobra 
Tecnologia S.A. 

 
8.2. A assinatura do contrato estará condicionada: 

a) À comprovação da habilitação do INTERESSADO vencedor e à demonstração de 
sua Qualificação Técnica, conforme item 6 – CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO; 

b) À apresentação do documento (contrato social ou documento equivalente ou 
procuração por instrumento público ou particular, devidamente reconhecido em 
cartório) que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da 
empresa. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade 
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de o signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto 
social ou contrato social vigente ou, quando se tratar de sociedade anônima, da ata 
de nomeação do signatário; 

c) À assinatura dos documentos e declarações anexos ao Contrato (ANEXO XII); 
 

8.3.  A documentação exigida neste Edital deverá estar válida na data da assinatura do 
Contrato, cabendo à empresa INTERESSADA encaminhar, sempre que 
necessário, a documentação para substituir as que tenham seu prazo expirado. 

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos INTERESSADOS que 

participarem do certame ou aos que forem contratados, conforme o caso, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados a Cobra Tecnologia S.A pelo infrator: 

9.1.1. Advertência, quando ocorrer: 

9.1.1.1. Descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não 
acarretem prejuízos para a Cobra Tecnologia S.A; 

9.1.1.2. Execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da suspensão temporária. 

9.1.2. Multa, nos percentuais e condições indicados no contrato. 

9.1.2.1. 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. 

9.1.2.2. A Cobra Tecnologia S.A 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 de serviços 
apresentada no mês anterior à ocorrência dos eventos que 
motivarem a multa.  

9.1.2.3. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos causados a Cobra 
Tecnologia S.A. serão deduzidos de qualquer crédito a ele devido, 
cobrados direta ou judicialmente; 

9.1.2.4. A CONTRATADA desde logo autoriza a Cobra Tecnologia S.A a 
descontar dos valores a ele devidos o montante das multas a ela 
aplicadas. 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Cobra Tecnologia, por prazo não superior a 2 (dois) anos, 
quando ocorrer: 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) Atraso na entrega dos documentos previstos no item 6 – CONDIÇÕES 
PARA HABILITAÇÃO, sem as justificativas aceitas pela COMISSÃO DE 
CREDENCIAMENTO, ou na hipótese de apresentação desta em 
desacordo com as especificações previstas nos termos deste Edital, que, 
para todos os efeitos, será considerada como não entregue; 

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela COMISSÃO DE 
CREDENCIAMENTO; 
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d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pela 
Cobra Tecnologia; 

e) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 

f) Atraso injustificado na execução/conclusão dos serviços, contrariando o 
contrato; 

g) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

h) Irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão 
contratual; 

i) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

j) Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do Credenciamento ou 
prejudicar a execução do contrato; 

k) Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir, o INTERESSADO, 
idoneidade para licitar e contratar com a Cobra Tecnologia; 

l) Quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo 
da Cobra Tecnologia; 

 
9.2. Aplica-se a esta licitação e aos contratos dela decorrentes, a responsabilização 

objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública nacional e estrangeira, na forma da Lei 12.846/2013, de 1º 
de agosto de 2013. 

 
9.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo, assegurada a defesa 

prévia do INTERESSADO no prazo de 10 (dez) dias úteis, sendo-lhe franqueada 
vista ao processo. 

9.3.1. Nos casos de aplicação das sanções de multa inexecutória e/ou 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Cobra Tecnologia, será aberto prazo de 2 (dois) dias úteis 
para apresentação de recurso, após a notificação da decisão. 

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. A divulgação pela COBRA TECNOLOGIA, neste Edital, dos tipos de serviços, 

critérios de remuneração, distribuição dos serviços e prazos de execução, 
não caracteriza nenhuma expectativa de faturamento por parte das empresas, 
não cabendo à COBRA TECNOLOGIA o ressarcimento de eventuais prejuízos 
pelo não Credenciamento de empresas, ou pelo fato de o faturamento mensal 
da CONTRATADA não atingir os níveis por ela pretendidos. 

 
10.2. O presente Credenciamento não importa necessariamente em contratação, 

podendo a COBRA TECNOLOGIA revogá-lo ou anulá-lo, no todo ou em parte. 
 
10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos observar-

se-á o que segue:  

10.3.1. Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; 

10.3.2. Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na 
Cobra Tecnologia. 
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10.4. O INTERESSADO é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

10.4.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
INTERESSADO que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a 
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
10.5. É facultado à COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO, ou à autoridade a ela superior, 

em qualquer fase do processo, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 

 
10.6. Os INTERESSADOS intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão responder no prazo determinado pela COMISSÃO DE 
CREDENCIAMENTO, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

10.6.1. Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito. 
 
10.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do INTERESSADO, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 
10.8. As normas que disciplinam este CREDENCIAMENTO serão sempre interpretadas 

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

 
10.9. Todas as condições deste Edital e seus respectivos anexos farão parte do 

Contrato, independentemente de transcrição. 
 
10.10. As decisões referentes a este CREDENCIAMENTO serão, quando necessário, 

comunicadas aos INTERESSADOS por meio de publicação no endereço 
eletrônico: www.bbtecno.com.br> Credenciamento. 
 

10.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela COMISSÃO DE 
CREDENCIAMENTO 

 
10.12. A participação neste CREDENCIAMENTO implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 
 
10.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste Edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está 
vinculado o RESPONSÁVEL. 

 
LOCAL,     DE JUNHO DE 2018. 

 
 

__________________________________ 
CARLINA FERNANDES DE SOUZA 

RESPONSÁVEL  
 

__________________________________ 
ÍTALO AUGOSTO DIAS DE SOUZA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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ANEXO I 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1. Objeto: 
 
1.1 Contratação de empresas para Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada, nas modalidades 

fixo-fixo e fixo-móvel Local e Longa Distância Nacional (DDD), por meio de credenciamento, 
especificamente para prover o tráfego de voz gerado a partir de linhas fixas pertencentes à COBRA 
TECNOLOGIA, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, contemplando uma cesta de serviços, de 
acordo com especificações e condições constantes neste documento, em volume divididos em 5 
lotes.  
 

 
2. Justificativa e objetivo da contratação  
 

2.1 Contratação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para atender prioritariamente 
ao tráfego telefônico de negócios e ao tráfego administrativo da COBRA TECNOLOGIA. 

2.2 Os serviços serão contratados mediante o credenciamento de empresas públicas de 
telefonia devidamente autorizadas ou credenciadas pelos órgãos públicos federais.  

2.3 O credenciamento está aberto a toda e qualquer empresa que atenda às exigências 
mínimas presente neste projeto básico. 

2.4  O credenciamento se dará por lotes, conforme as tabelas anexadas a seguir: 

Observação: Os lotes apontam a destinação do tráfego por operadora; o credenciamento 
para cada lote está aberto a toda e qualquer operadora interessada em prestar o serviço, 
inclusive a operadora que detém a conta do assinante em cada lote. 

Volume Global Unidade
Local FIXO-FIXO 171.000
Longa Distância FIXO-FIXO 117.873.120
Local FIXO-MÓVEL 4.836.569
Longa Distância FIXO-MÓVEL 95.715.811

1º LOTE  - Tráfego destinado terminais Oi - 60 meses

Obs.: Para escoamento do tráfego acima é estimado acesso SIP com 
capacidade para 1.000 chamadas simultâneas, um em São Paulo e o 
outro em Brasília. Por conveniência da COBRA TECNOLOGIA poderão 
ser instalados acessos E1 equivalentes em capacidade.

Minutos
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Volume Global Unidade
Local FIXO-FIXO 14.753.606
Longa Distância FIXO-FIXO 36.033.334
Local FIXO-MÓVEL 15.104.309
Longa Distância FIXO-MÓVEL 145.238.671

Obs.: Para escoamento do tráfego acima é estimado acesso SIP com 
capacidade para 1.000 chamadas simultâneas, um em São Paulo e o 
outro em Brasília. Por conveniência da COBRA TECNOLOGIA poderão 
ser instalados acessos E1 equivalentes em capacidade.

2º LOTE  - Tráfego destinado terminais Vivo - 60 meses

Minutos

  

Volume Global Unidade
Local FIXO-FIXO 162.997
Longa Distância FIXO-FIXO 1.304.123
Local FIXO-MÓVEL 9.944.471
Longa Distância FIXO-MÓVEL 120.903.829

3º LOTE  - Tráfego destinado terminais TIM - 60 meses

Obs.: Para escoamento do tráfego acima é estimado acesso SIP com 
capacidade para 600 chamadas simultâneas, um em São Paulo e o outro 
em Brasília. Por conveniência da COBRA TECNOLOGIA poderão ser 
instalados acessos E1 equivalentes em capacidade.

Minutos

  

Volume Global Unidade
Local FIXO-FIXO 4.652.157
Longa Distância FIXO-FIXO 19.022.943
Local FIXO-MÓVEL 4.121.454
Longa Distância FIXO-MÓVEL 94.477.926

Minutos

Obs.: Para escoamento do tráfego acima é estimado acesso SIP com 
capacidade para 600 chamadas simultâneas, um em São Paulo e o outro 
em Brasília.  Por conveniência da COBRA TECNOLOGIA poderão ser 
instalados acessos E1 equivalentes em capacidade.

4º LOTE  - Tráfego destinado terminais Claro - 60 meses

  

Volume Global Unidade
Local FIXO-FIXO 4.023.335
Longa Distância FIXO-FIXO 34.737.121
Local FIXO-MÓVEL 8.041.626
Longa Distância FIXO-MÓVEL 90.026.982

Minutos

Obs.: Para escoamento do tráfego acima é estimado acesso SIP com 
capacidade para 600 chamadas simultâneas, um em São Paulo e o outro 
em Brasília.  Por conveniência da COBRA TECNOLOGIA poderão ser 
instalados acessos E1 equivalentes em capacidade.

5º LOTE  - DEMAIS OPERADORAS + CONTINGÊNCIA - Tráfego 60 meses
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2.5 Os lotes foram formados a partir da avaliação dos mailings (relação de clientes a serem 
abordados) da COBRA TECNOLOGIA, quando foram identificadas as operadoras 
detentoras das assinaturas dos clientes. 

2.6 Os volumes globais são quantidades estimadas para todo o período de vigência do 
contrato e a COBRA TECNOLOGIA não se obriga a utilizá-los em sua totalidade. 

2.7 Competirá a COBRA TECNOLOGIA, por meio de procedimentos internos, avaliar, separar 
e destinar o tráfego a cada lote. 

2.8 Os dados têm como base o levantamento da média dos terminais de destino que 
necessitam ser alcançados por meio do serviço público de voz e são estimativas, não se 
tornando obrigatoriedade da divisão do tráfego na mesma proporção apresentada. 

2.9 O lote 5 contempla o tráfego destinado a todas as demais operadoras além daquelas 
mencionadas nos lotes de 1 a 4. Também está adicionado eventual tráfego para 
contingência em caso de falha de qualquer uma das quatros operadoras mencionadas nos 
lotes de 1 a 4. 

2.10 Em caso de credenciamento de mais de uma operadora para qualquer um dos lotes o 
tráfego do lote será dividido proporcionalmente entre elas por meio dos mecanismos de 
direcionamento de tráfego da COBRA TECNOLOGIA, balanceando mensalmente o volume 
entregue entre de modo a gerar isonomia entre as credenciadas. 

2.11 O sistema de encaminhamento de tráfego da COBRA TECNOLOGIA será configurado para 
produzir o equilíbrio do volume entre as contratadas e o resultado mensal poderá ser 
disponibilizado às interessadas mediante requisição via e-mail para endereço a ser 
informado quando da execução do contrato. 

Termos e definições aplicados aos serviços 

2.12 STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) - Serviço de Telecomunicações que, por meio de 
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. 

2.13 PGO (Plano Geral de Outorga) - Documento que define a área geográfica de atuação das 
operadoras do Serviço de Telecomunicações prestado no regime público, conforme legislação em 
vigor. 

2.14 STFC - MODALIDADE LOCAL - Serviço de Telecomunicações que, por meio de transmissão de voz 
e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, situados em uma 
mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local, com a seguinte 
subdivisão: 

2.15 FIXO/FIXO – Ligações fixo/fixo locais; e 

2.16 FIXO/MÓVEL – Ligações fixo/móvel locais. 

2.17 STFC - MODALIDADE LDN (Longa Distância Nacional) - Serviço de Telecomunicações que, por 
meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos 
determinados, localizados em território nacional conforme subdivisão a seguir: 

2.18 FIXO/FIXO – Ligações fixo/fixo LDN; e 
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2.19 FIXO/MÓVEL – Ligações fixo/móvel LDN 

2.20 CSP (Código de Seleção de Prestadora) - Conjunto de caracteres numéricos (2) que permite ao 
usuário escolher a prestadora do STFC de Longa Distância Nacional. 

2.21 Entroncamento de Entrada/Saída ou BIDIRECIONAL - Enlace que interliga a Central Privativa de 
Comutação Telefônica – CPCT a uma central telefônica pública utilizada para o tráfego de entrada e 
saída. 

2.22 DDR (Discagem Direta a Ramal) - Serviço que permite que as chamadas telefônicas sejam 
encaminhadas diretamente ao ramal sem a intermediação de terminal atendedor. 

2.23 MCDU - Milhar, Centena, Dezena e Unidade, referentes aos 04 (quatro) últimos dígitos do DDR. 

 
 
3. Condições de Entrega: 
 

3.1 A CREDENCIADA deverá observar as regras e práticas emanadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL e pelo Ministério das Comunicações - MINICOM. 

3.2 A CREDENCIADA proverá o tráfego de Telefonia Fixa nas modalidades Local, Longa Distância 
Nacional (LDN) nas dependências localizadas nos endereços constantes na relação fornecida pela 
COBRA TECNOLOGIA, Anexo B deste projeto básico, bem como em novos pontos de presença da 
COBRA TECNOLOGIA que vierem a ser criados e nos pontos que tiverem os seus endereços 
alterados. 

3.3 Nos novos pontos de presença da COBRA TECNOLOGIA e nos pontos que tiverem os seus 
endereços alterados, os serviços deverão estar disponíveis no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados da data de solicitação. 

3.4 Nos casos que seja necessário alterar o ponto de entrada de cabeamento na mesma edificação 
(remanejamento interno), a CREDENCIADA deverá prover os serviços no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da solicitação formal da COBRA TECNOLOGIA. 

3.5 Na ocorrência de sinistros provocados por casos fortuitos ou de força maior, tais como atos de 
vandalismo, roubos, furtos, explosões ou forças da natureza, em que a COBRA TECNOLOGIA 
necessite instalar o seu ponto de presença em novo endereço, a CREDENCIADA deverá prover os 
serviços, por meio de atendimento priorizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data de solicitação. 

3.6 Haverá, no momento da solicitação por parte da COBRA TECNOLOGIA, uma análise de viabilidade 
técnica e econômica por parte da CREDENCIADA para avaliar a possibilidade de manutenção das 
condições estabelecidas na proposta da CREDENCIADA. Se comprovada dificuldade técnica ou 
econômica novos prazos de entrega poderão ser negociados, mediante solicitação formal. 

3.7 O provimento do tráfego de Telefonia Fixa nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) 
inclui a prestação, sem ônus adicional, dos seguintes serviços e nos prazos abaixo, contados da 
hora/data de solicitação, conforme a unidade do prazo: 

Descrição do Serviço Prazo de Execução 
Alteração do tipo de sinalização 
Ampliação de faixa de ramais  
Ampliação de feixe DDR 

45 (quarenta e cinco) dias 
corridos 

Alteração da quantidade de canais 
Remoção de faixa de ramais 
Remoção de feixe DDR 

30 (trinta) dias corridos 
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Tarifação por ramal 
Bloqueio de recebimento de ligações a cobrar 
Identificação de chamadas 7 (sete) horas úteis 
Cancelamento de Links (Digital) 
Transbordo de chamadas 

5 (cinco) dias úteis 

 
Obs.: os prazos acima serão observados caso não haja a necessidade de ampliação de banda ou 
troca de equipamentos da CREDENCIADA. Para os casos em que haja exigência da ampliação da 
infraestrutura os prazos serão negociados entre as partes 
 

3.8 Para as instalações e manutenções de links telefônicos, a CREDENCIADA deverá fornecer 
Relatório de Atendimento Técnico (RAT), com no mínimo as seguintes informações: 

 
a) números de canais; 
b) faixa de numeração DDR; 
c) seqüência de ocupação de juntores; 
d) número de circuito; 
e) número chave; 
f) números participantes do grupo de buscas; 
g) número de contato para ativação; 

diagnóstico e solução aplicada 
 

3.9 A CREDENCIADA deverá prover o serviço de telefonia fixa mediante a instalação de tronco digital 
ou SIP, com facilidade de discagem direta a ramal – DDR, de acordo com a necessidade da COBRA 
TECNOLOGIA e observadas às características dos PABX instalados nas suas dependências. A 
numeração dos ramais DDR deverá ser fornecida em uma seqüência contínua em cada localidade. 

3.10 A CREDENCIADA deverá fornecer troncos com protocolo internet – IP – SIP ou digitais E1 a ser 
indicado pela COBRA TECNOLOGIA no momento da solicitação de ativação, conforme condições 
constantes do Documento 2. 

3.11 O CSP deverá ser informado pela CREDENCIADA quando do credenciamento. 

3.12 A COBRA TECNOLOGIA poderá solicitar a implantação de novas soluções de tecnologia que 
possam ser aplicadas aos seus negócios, na medida em que se tornem disponíveis pela 
CREDENCIADA. 

3.13 Excepcionalmente, a COBRA TECNOLOGIA poderá solicitar a CREDENCIADA, a qualquer tempo e 
sem ônus adicional, presença de técnico devidamente habilitado, para realizar visita técnica com 
hora marcada, para atuar em conjunto com a COBRA TECNOLOGIA e demais intervenientes, para 
instalações e/ou alterações de links digitais e em caso de impasses no diagnóstico das falhas 
(equipamentos/infra-estrutura da COBRA TECNOLOGIA ou da CREDENCIADA). A visita técnica 
deverá ocorrer no intervalo de até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação. 

3.14 A CREDENCIADA deverá executar a instalação dos meios de acesso necessários à prestação dos 
serviços sem quaisquer ônus adicionais à COBRA TECNOLOGIA. 

3.15 Caso os preços praticados pelo mercado se tornem inferiores aos contratados, para volume e 
condições similares (em termos de capacidade, nível mínimo de serviço exigido, etc.), novos preços 
poderão ser negociados com vistas a torná-los compatíveis. A vigência dos novos preços, não 
superiores aos de mercado, será retroativa ao início das negociações.  

3.16 Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta contratação deverão ser 
cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias para as modalidades local e 90 (noventa) dias 
para a longa distância nacional.  
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3.17 A COBRA TECNOLOGIA e a CREDENCIADA, em comum acordo, elaborarão os Manuais de 
Procedimentos Operacionais (MPO) que descrevem de forma detalhada os procedimentos 
necessários para realização das atividades operacionais. Os manuais deverão ser elaborados em 
até 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato. 

 
4. Informações de Faturamento: 

4.1 CNPJ de faturamento: 42.318.949/0013-18 

Endereço de faturamento: ST SEPN SETOR DE EDIFICIOS DE UTIL.PUBLICA NORTE QD. 508 
NORTE CEP 70740-543 – Brasília (DF) 

Inscrição Estadual: 0732200700203 

 
5. Condições de Instalação, Implementação/Customização 

 

5.1 Para o Credenciamento a empresa deverá comprovar capacidade de atendimento mediante a 
apresentação de declaração de serviço prestado com volume mínimo mensal de 50% ao previsto no 
lote de credenciamento. 

5.2 É preferencial a ativação dos acessos SIP na capacidade apontada neste projeto básico em cada 
um dos endereços de datacenter constante do documento 2.  A COBRA TECNOLOGIA poderá 
permitir a ativação de acessos E1 de acordo com a sua conveniência.  

5.3 Independente da tecnologia dos acessos será obrigatório a sua entrega em meio próprio da 
CREDENCIADA, sendo vedada sub-contratação da última milha. 

5.4 A ativação dos troncos E1 ocorrerá desde que seja verificada viabilidade técnica-econômica em 
avaliação conjunta dos técnicos da COBRA TECNOLOGIA e da CREDENCIADA. 

5.5 A infra-estrutura necessária para a prestação dos serviços de Telefonia Fixa Local e de Longa 
Distância Nacional deverá ser disponibilizada pela CREDENCIADA nos endereços constantes da 
relação fornecida pela COBRA TECNOLOGIA (Documento 2), bem como nos novos pontos de 
presença da COBRA TECNOLOGIA que vierem a ser criados e/ou realocação de troncos instalados 
ou que tiverem seu endereço alterado. 

5.6 Toda infra-estrutura indispensável para instalação dos equipamentos externos (exemplo: rádio 
digital), será de responsabilidade e expensas da CREDENCIADA, independentemente da 
localização ou disposição interna do quadro, da caixa de distribuição geral ou do PABX. No caso de 
linhas digitais, o equipamento de terminação da CREDENCIADA deverá ser entregue na sala onde 
estão os equipamentos de comunicação da COBRA TECNOLOGIA. 

5.7 Nos casos de necessidade de expansão da infra-estrutura para a devida prestação dos serviços 
contratados, a CREDENCIADA assumirá a responsabilidade pela readequação da infra-estrutura de 
acesso da sua responsabilidade, sem ônus adicional para a COBRA TECNOLOGIA, obrigando-se a 
comunicar tempestivamente, em até 7 dias úteis, à COBRA TECNOLOGIA das providências a seu 
cargo.  

5.8 As adequações de infra-estrutura interna, como serviços de engenharia civil/elétrica, adequação de 
eletrodutos (caso necessário), parte elétrica, aterramento, climatização do local, são de 
responsabilidade da COBRA TECNOLOGIA, visto que cabe a mesma realizar estes serviços em seu 
próprio ambiente. 

5.9 Será de responsabilidade e expensas da COBRA TECNOLOGIA, a infra-estrutura interna das salas 
(caixa do Distribuidor Geral, circuitos elétricos, no-break, climatização do ambiente, tubulações, 
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calhas e esteiras internas), onde ficarão os equipamentos de terminação da CREDENCIADA e de 
todo equipamento interno da COBRA TECNOLOGIA (Central Telefônica Privada, DAC, etc.). 

 

6. Acessos e característica do tráfego: 

6.1 A distribuição horária estimada do tráfego local e interurbano em todas as regiões do PGO é a 
seguinte: 

Horário normal: 98% 

Horário reduzido: 2% 

6.2 Os percentuais constantes nas tabelas acima são dados estimados e não se constituí em qualquer 
compromisso futuro para com a COBRA TECNOLOGIA. 

6.3 O tráfego que ocorrerá nos canais SIP é de alta intensidade simultânea e será provido por um 
sistema de discagem automático (discador) da COBRA TECNOLOGIA. 

6.4 Do total estimado do tráfego para cada um dos lotes cerca de 99% é categorizado como 
preponderadamente de saída (outbound) e utilizarão acessos SIP instalados em São Paulo e 
Brasília nos endereços que constam do Documento 2. Nesses casos o tráfego de entrada será 
residual. 

6.5 O tráfego restante (cerca de 1%) tem características de entrada e saída (in/outbound) e será provido 
por meio de acessos E1 listados no Documento 2 e outros que vierem a ser instalados. Ao longo do 
dia seguirá aproximadamente distribuição uniforme no horário comercial.  

 

7. Tarifação: 

7.1 Para efeito de tarifação, no que se refere ao tempo de duração das chamadas, tanto em ligações 
para telefones fixos (local e longa distância) quanto nas destinadas a telefones móveis (local e longa 
distância) deverão ser observados os seguintes critérios:  

7.1.1 O tempo inicial de tarifação é de 30 (trinta) segundos; 

7.1.2 Somente serão faturadas as chamadas originadas com duração superior a 3 
(três) segundos; 

7.1.3 Somente serão faturadas as chamadas a cobrar recebidas com duração superior 
a 3 (três) segundos após a mensagem; e 

7.1.4 A partir do 31º (trigésimo primeiro) segundo, a unidade de tempo de tarifação é 
de 6 (seis) segundos, onde será cobrado 1/10 (um décimo) do preço do minuto.  

7.2 Os preços são flats, de acordo com as tabelas do tópico 16 – Preços. 

7.3 Para efeito de faturamento a COBRA TECNOLOGIA só acatará as ligações que atendam aos 
critérios definidos acima. 
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8. Condições de Aceite: 

8.1 Mensalmente a COBRA TECNOLOGIA avaliará se a prestação do serviço atende aos critérios 
definidos neste documento e aplicará as penalizações previstas no do Documento 1 – Nível Mínimo 
de Serviço Exigido. 

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

9.1 De acordo com as condições expostas no documento 1 – Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE). 

 

10. Homologação: 

10.1 As entregas de cada um dos acessos SIP ou tronco E1 serão considerados homologados a partir da 
comprovação pelos técnicos da COBRA TECNOLOGIA que as chamadas telefônicas estiverem 
sendo completadas a partir dos seus sites. A comprovação se dará por meio da verificação dos 
bilhetes (CDR) emitidos e coletados pelo sistema de telefonia da COBRA TECNOLOGIA. 

 
11. Preço: 

11.1 Os preços do serviço para efeito do credenciamento são os seguintes: 

 

 
 

11.2 Os preços acima apresentados incluem todos os impostos, taxas e contribuições sociais. 
 

 
12. Apresentação da proposta: 
 

12.1 As empresas interessadas deverão apresentar a documentação e proposta de credenciamento para 
os lotes da sua preferência, manifestando inteira concordância com as condições estipuladas no 
presente documento. 

  
 
13. Condições de Pagamento: 

 
13.1 Os serviços serão pagos, mensalmente, pelo valor apurado de acordo com o consumo efetivo e o valor 

unitário de cada serviço componente da cesta de serviços, no 7º (sétimo) dia útil, contado da data de 
entrega da(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Faturas de prestação de serviços, que deverão ser emitidas após a 
análise feita e o resultado apurado pela COBRA TECNOLOGIA. 
 

13.2 Para efeito de emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Faturas de prestação de serviços, a CREDENCIADA 
obriga-se a entregar o detalhamento dos serviços, até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da 
sua prestação, no padrão FEBRABAN, na versão mais atualizada, via meio de comunicação entre a 
COBRA TECNOLOGIA e a CREDENCIADA, utilizando-se o EDI (Eletronic Data Interchange), com 
criptografia ou certificação digital  ou por meio de mídias digitais, isto é, em cd/dvd, junto com a fatura em 
pdf acompanhado de um arquivo executável. 
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13.3 No caso de envio do detalhamento em mídia (CD), o mesmo deverá ser entregue à DITES, localizada na 
SEPN 508 Norte - Brasília (DF), ou em outra dependência ou endereço a serem indicados pela COBRA 
TECNOLOGIA. 
 

13.4 A COBRA TECNOLOGIA realizará a análise do detalhamento e informará o resultado em até 7 (sete) 
dias úteis contados da sua respectiva entrega. 
 

13.5 Caso seja constatada qualquer divergência ou irregularidade no arquivo contendo o detalhamento dos 
serviços, este será devolvido a CREDENCIADA para as devidas correções. Neste caso, a 
CREDENCIADA obriga-se a reapresentar o arquivo após regularização em até 10 (dez) dias corridos. A 
partir da reapresentação, será iniciada nova contagem de prazo para análise e disponibilização do 
resultado em 7 (sete) dias úteis, sem qualquer ônus para a COBRA TECNOLOGIA. 
 

13.6 Após a análise feita e resultado apurado pela COBRA TECNOLOGIA, a CREDENCIADA deverá emitir 
a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) de prestação de serviços, a(s) qual(is) deverá(ão) ser entregue(s) à 
DITES, localizada na SEPN 508 Norte - Brasília (DF) ou em outra dependência ou endereço a serem 
indicados pela COBRA TECNOLOGIA, com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis de sua data de 
vencimento.  
 

13.7 No caso de entrega da nota fiscal/fatura juntamente com o detalhamento eletrônico, para o pagamento 
serão observados os prazos descritos nos itens do tópico “Condições de Pagamento”. O valor da nota 
fiscal/fatura deverá coincidir com o valor resultante da análise pela COBRA TECNOLOGIA. 
 

13.8 O ciclo de faturamento deverá ser medido entre o dia 1º (primeiro) e o último dia de cada mês. 
 

13.9 Os serviços não explícitos nas cestas de serviços deverão ser bloqueados pela CREDENCIADA, e caso 
não seja bloqueado não poderão ser faturados. 
 

13.10 Os serviços deverão estar descritos na fatura eletrônica de acordo com o padrão Febraban V3. 
 

13.11 A qualquer momento, após o aceite da fatura eletrônica, sendo identificada cobrança indevida, a 
CREDENCIADA será informada para que, se for o caso, seja realizado o abatimento correspondente ao 
valor cobrado a mais na nota fiscal/fatura. 
 

13.12 Na forma do Art. 93 do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – Resolução 426/2005, os 
serviços apresentados para faturamento com prazos superiores a 60 (sessenta) dias, para ligações 
locais, 90 (noventa) dias para LDN contados a partir da sua efetiva prestação, deverão ser 
encaminhados em fatura separada, sendo também seu detalhamento enviado em arquivo à parte. O 
pagamento desses serviços será feito mediante negociação com a COBRA TECNOLOGIA.  

 
 
14. Multa: 

 
14.1 A COBRA TECNOLOGIA poderá aplicar à CREDENCIADA 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 à ocorrência dos eventos que motivarem a multa.  
 

14.2 Em caso de reincidência, o valor da multa 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. 
 

14.3 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, 
e a sua cobrança não isentará a CREDENCIADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
 

14.4 A multa aplicada à CREDENCIADA e os prejuízos por ela causados à COBRA TECNOLOGIA serão 
deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
 

14.5 A CREDENCIADA desde logo autoriza a COBRA TECNOLOGIA a descontar dos valores por ele 
devidos o montante das multas a ela aplicadas. 

 
 



25 
 

15. Acordo de Nível de Serviço: 
 

15.1 Os indicadores de qualidade com suas respectivas métricas para os serviços, bem como as demais 
condições contratuais relativas ao desempenho da CREDENCIADA, estão estabelecidos no documento 
NMSE – Níveis Mínimos de Serviço Exigidos, Documento 1 deste Projeto Básico. 
 

15.2 Em caso de não atendimento aos níveis mínimos de serviços exigidos, a CREDENCIADA estará sujeito 
à aplicação dos descontos previstos no NMSE, sem prejuízo da aplicação de eventuais sanções 
administrativas previstas em contrato. 

 
 
16. Aspectos de Segurança: 
 

16.1 A empresa deverá respeitar integralmente as normas de segurança estabelecidas pela COBRA 
TECNOLOGIA e atender aos padrões de segurança e controle para acesso e uso das instalações, 
zelando por sua integridade, mantendo sigilo e considerando confidenciais todos os dados e 
informações pertinentes aos serviços prestados. 
 

16.2 A COBRA TECNOLOGIA analisará a liberação dos acessos às suas unidades, equipamentos e sistemas 
que forem necessários à prestação dos serviços, a fim de que os serviços sejam prestados e mantidos 
em conformidade com os termos desta especificação. 
 

16.3 A CREDENCIADA deverá disponibilizar previamente as informações necessárias para o acesso aos 
ambientes e atender às normas e políticas de segurança utilizadas pela COBRA TECNOLOGIA. 
 

16.4 A CREDENCIADA é responsável por garantir a disponibilidade, confidencialidade, autenticidade e 
integridade do serviço e dos dados sob sua guarda. 
 

16.5 A CREDENCIADA deverá identificar e corrigir quaisquer problemas de segurança do serviço sem 
qualquer custo adicional para a COBRA TECNOLOGIA. 
 
  

17. Vigência: 
 

17.1 O contrato terá vigência até 17/06/2023, contado a partir da data da sua assinatura. 
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18.  Matriz de Risco: 
 
 

CATEGORIA 
DO RISCO DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA ALOCAÇÃO 

DO RISCO 

    

Atraso na execução do objeto 
contratual por culpa do 

Contratado. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. Contratado 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução do 
Contrato próprios do risco 

ordinário da atividade 
empresarial ou da execução. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Contratado 

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 do 
produto e/ou do serviço. 

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 

Risco da 
Atividade 

Empresarial 
 

Elevação dos custos 
operacionais para o 

desenvolvimento da atividade 
empresarial em geral e para a 

execução do objeto em 
particular, tais como aumento de 
preço de insumos, prestadores 

de serviço e mão de obra. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Contratante 

 

Risco 
Tributário e 
Fiscal (Não 
Tributário). 

 

Responsabilização por 
recolhimento indevido em valor 

menor ou maior que o 
necessário, ou ainda de 

ausência de recolhimento, 
quando devido, sem que haja 

culpa do COBRA 
TECNOLOGIA. 

Débito ou crédito tributário 
ou fiscal (não tributário). 

Contratado 
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DOCUMENTO 1 
NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO EXIGIDO 

  
Definições da Prestação do Serviço 
 

1. Escopo do NMSE 

 
1.1. Níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis 

estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores 
relacionados à qualidade do serviço contratado, utilizando metas 
objetivas e quantificáveis a serem cumpridas pela CREDENCIADA. 
 

1.2. A CREDENCIADA assumirá a inteira responsabilidade pelo 
funcionamento e disponibilidade dos serviços contratados, 
inclusive em caso de sub-contratação de linhas, e reconhece que o 
não atendimento dos níveis de serviços contratados pode resultar 
em impacto relevante nos negócios e nas operações da COBRA 
TECNOLOGIA. 
 

1.3. A CREDENCIADA ficará desobrigada do cumprimento dos níveis 
de serviço enquanto a prestação de serviços estiver prejudicada 
em função de impedimento ou retardo decorrente de 
responsabilidade comprovada da COBRA TECNOLOGIA. 
 
 

2. Disponibilidade do 
Serviço 

 
2.1. Os serviços deverão estar disponíveis 24 horas por dia, sete dias 

por semana, 365 dias por ano.  
 

3.  Suporte ao Cliente 

 
3.1 A CREDENCIADA deverá disponibilizar atendimento e suporte à 

COBRA TECNOLOGIA, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias por semana, por meio de serviço telefônico gratuito. 
 

3.2 A CREDENCIADA será responsável pelo gerenciamento dos 
chamados técnicos e o tempo de atendimento será contado a partir 
do momento da abertura do bilhete pela COBRA TECNOLOGIA. 
 

3.3 Os chamados técnicos somente serão fechados após o aceite da 
COBRA TECNOLOGIA. Para os bilhetes aceitos pela COBRA 
TECNOLOGIA, será considerada a data e hora do registro de 
entrega/solução pela CREDENCIADA. Os bilhetes não aceitos 
serão considerados como abertos e a contagem do tempo de 
atendimento será mantida a data e hora do registro do incidente. 
 

3.4 A CREDENCIADA deverá informar à COBRA TECNOLOGIA pela 
sua central de atendimento, o status dos atendimentos solicitados. 

 
 

4. Janela de Manutenção 

 
 

4.1. As paradas programadas para manutenção da rede da 
CREDENCIADA estarão sujeitas à aprovação pela COBRA 
TECNOLOGIA e não serão contabilizadas como período de 
indisponibilidade, desde que comunicadas com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias e que a COBRA TECNOLOGIA efetue a 
concordância com a manutenção.  

 
4.2. Caso a COBRA TECNOLOGIA não seja comunicado no prazo 

estabelecido ou não concorde com a manutenção, o serviço será 
considerado como indisponível para o cálculo dos níveis de 
serviço. 
 

5. Pontos de Contato e 
Escalamento 

 
5.1. A tabela abaixo indica os níveis hierárquicos que serão acionados 

no caso de persistência de violação de uma determinada métrica 
e/ou indicador. 
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Níveis de Escalamento COBRA 
TECNOLOGIA 

CREDENCIADA 

1 Gerente de Equipe De hierarquia equivalente, a ser indicado pela 
CREDENCIADA 

2 Gerente de Divisão De hierarquia equivalente, a ser indicado pela 
CREDENCIADA 

3 Gerente Executivo De hierarquia equivalente, a ser indicado pela 
CREDENCIADA 

5.2. A CREDENCIADA deve informar à COBRA TECNOLOGIA, seus 
níveis hierárquicos correspondentes, com os respectivos nomes e 
telefones (inclusive celulares), em até 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato e deve manter essa relação atualizada 
durante a vigência do contrato. 

 

6. Confidencialidade e 
segurança da 
informação 

 
6.1. A CREDENCIADA deverá garantir o sigilo e inviolabilidade das 

conversações realizadas por meio dos serviços contratados e 
deverá garantir que seus empregados e representantes estejam 
inteiramente cientes das vulnerabilidades e dos riscos associados 
à segurança da informação. 
 

6.2. É vedada a disponibilização do detalhamento da 
fatura/conversações diretamente ao usuário da linha telefônica. As 
solicitações da espécie somente poderão ser realizadas por 
funcionários da COBRA TECNOLOGIA previamente autorizados 
para recebimento dos mesmos e deverão ser entregues na 
Diretoria de Tecnologia da COBRA TECNOLOGIA, em Brasília. 

 
6.3. As informações referentes às conversações e/ou fatura detalhada 

de utilizações de qualquer número corporativo, deverão ser 
disponibilizadas, em meio digital e no padrão FEBRABAN. 
Excepcionalmente, a critério da COBRA TECNOLOGIA, as faturas 
poderão ser entregues por outros meios. 
 

6.4. Os arquivos no padrão FEBRABAN deverão ser enviados via 
convênio eletrônico (EDI) diretamente para a Diretoria de 
Tecnologia da COBRA TECNOLOGIA, em Brasília. Em caso de 
outros meios excepcionais, os destinatários, somente poderão ser 
funcionários da COBRA TECNOLOGIA previamente autorizados 
para recebimento dos mesmos. 
 
 

7. Acompanhamento dos 
serviços e relatórios de 
níveis de serviço 

 
7.1. Acompanhamento dos serviços  

 
7.1.1. A CREDENCIADA deverá utilizar ferramentas, instrumentos e 

procedimentos de avaliação e monitoração capazes de avaliar e 
reportar o desempenho dos serviços em relação aos níveis de 
serviços estabelecidos. 
 

7.1.2. Os níveis mínimos de serviço exigidos definidos serão apurados 
mensalmente.  
 

7.2. Relatório de Níveis de serviço 
 

7.2.1. A CREDENCIADA deverá consolidar e fornecer à COBRA 
TECNOLOGIA, através de e-mail para Diretoria de Tecnologia 
(DITES), relatórios mensais com informações de 
acompanhamento do atendimento dos níveis de serviço, contendo 
as informações solicitadas nos indicadores especificados neste 
documento, em até 30 (trinta) dias após o fechamento do mês da 
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prestação do serviço. 
 

7.2.2. O relatório deverá ser apresentado mensalmente e conter as 
informações de todos os registros de atendimento solicitados pela 
COBRA TECNOLOGIA, independente do meio utilizado para o 
registro. 
 

7.2.3. O formato do relatório deverá ser definido, posteriormente em até 
90 dias da assinatura do contrato, entre a CREDENCIADA e a 
COBRA TECNOLOGIA.  
 

7.2.4. A CREDENCIADA deverá disponibilizar à COBRA TECNOLOGIA, 
a qualquer tempo, informações sobre a situação do atendimento 
do chamado técnico, bem como quaisquer outras informações 
sobre a situação da solução. 
 

8. Regras de aplicação de 
descontos 

8.1. No que diz respeito ao não atendimento das obrigações relativas 
aos níveis de serviço (quebra de indicador), a CREDENCIADA 
deverá apresentar os descontos apurados nas faturas mensais do 
serviço, em até 2 (dois) movimentos subseqüentes ao da violação 
dos serviços.  
 

8.2. O valor total do desconto a ser apresentado é igual ao somatório 
dos valores apurados nos indicadores de níveis de serviço. Os 
descontos calculados para os níveis de serviço estão limitados a 
20% do valor faturado mensal. 
 

8.3. Havendo descumprimento de qualquer nível de serviço, sem 
prejuízo da aplicação dos descontos previstos, a CREDENCIADA 
deverá investigar e relatar as causas dos descumprimentos, bem 
como tomar medidas preventivas apropriadas para evitar 
reincidências. 
 

8.4. Os valores dos descontos serão calculados considerando o grau 
de impacto do descumprimento da meta definida.  
 

8.5. Os descontos por não atendimento dos níveis de serviços serão 
aplicados cumulativamente com as demais sanções previstas no 
contrato, não terão caráter compensatório e sua cobrança não 
isentará a CREDENCIADA da obrigação de indenizar eventuais 
perdas e danos. 

 
 
 
Definições de Indicadores de qualidade: 
 

9. Descrição do Indicador 

 
Tempo de Ativação ou Realocação do Serviço – TAR 
 
9.1. Indicador para acompanhamento do tempo de entrega (ativação) de 

novos pontos de presença, não relacionados na lista de endereços 
fornecida pela COBRA TECNOLOGIA, ou de novas linhas 
telefônicas para os pontos de presença existentes. 

 
9.2. . Além de novos pontos de presença, este indicador também medirá 

o tempo de entrega de pontos de presença onde forem solicitadas 
a alteração do endereço de instalação ou alteração do ponto de 
entrada de cabeamento na mesma edificação. Sua meta estabelece 
o tempo máximo que a CREDENCIADA dispõe para conclusão da 
solicitação da COBRA TECNOLOGIA e início da prestação dos 
serviços. Para a solicitação ser considerada concluída o ponto de 
presença deve encontrar-se operacional e deverá ser validado pela 
COBRA TECNOLOGIA 
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9.3. Na ocorrência de sinistros provocados por casos fortuitos ou de 
força maior, tais como atos de vandalismo, roubos, furtos, 
explosões ou forças da natureza, em que a COBRA TECNOLOGIA 
necessite instalar o seu ponto de presença em novo endereço, será 
solicitado o atendimento priorizado, denominado de ativação 
priorizada. 

Métrica 

 
9.4. TAR= (DAI – DSI) – TPCOBRA 

 
TAR= Tempo de ativação ou realocação do serviço  
DAI= Data do aceite da instalação 
DSI= Data da solicitação da instalação ou realocação 
TPCOBRA= Tempo de Pendência da COBRA: Tempo total, em dias, 
gasto em agendamentos e/ou reprogramação de instalação solicitadas 
pela COBRA TECNOLOGIA. 

Periodicidade de 
Medição 9.5. Mensal, por evento. 

Meta 

 
Tipo de ativação TAR 

Priorizada 30 (trinta) dias corridos 

Não Priorizada 30 (trinta) dias corridos 

 

Observar o contido no item 6.7 do projeto básico – campo obs. 

Descontos 

 
9.6.  0,01% do valor total estimado da fatura (somatório de todos os 

serviços), por terminal (linha), em cada evento de violação do 
Tempo de ativação de serviço solicitado, mais 0,0025% por dia de 
atraso além da meta, limitados a 20% do valor faturado mensal 
conforme item 8.2. 
 

 
 

10. Descrição do Indicador 

 
Tempo de Recuperação Operacional – TRO 
 
10.1. Indicador de qualidade para acompanhamento do tempo de 

recuperação do serviço em caso de incidentes. Sua métrica 
estabelece o tempo máximo tolerado pela COBRA TECNOLOGIA 
para que a CREDENCIADA restabeleça a normalidade do serviço. 
A medição do TRO será desde o momento da abertura do bilhete 
até o seu fechamento com validação pela COBRA TECNOLOGIA. 
 

10.2. Serão excluídos do período de indisponibilidade os tempos 
relativos a impedimento ou retardo comprovadamente causados 
pela COBRA TECNOLOGIA. Estes tempos deverão ser validados 
pelo Fiscal de serviço nomeado pela COBRA TECNOLOGIA. 
 
 

Métrica 

 
10.3. TRO = (DHR – DHA) – TPCOBRA 

 
DHR = Data, hora/minuto do encerramento da ocorrência. 
DHA = Data, hora/minuto da abertura da ocorrência. 
TPCOBRA = Tempo de Pendência da COBRA TECNOLOGIA: Tempo 
total, em minutos, gasto em paradas autorizadas e/ou de 
responsabilidade comprovada da COBRA TECNOLOGIA. 

Periodicidade de 
Medição 

 
10.4. Mensal, por evento. 
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 Meta 

 
Serviço TRO 

Serviços Telefônicos Local, LDN  4 horas 

  
 

Descontos 

 
10.5. 10 % do valor médio mensal de um terminal faturado no último 

mês, por evento de violação do Tempo de Recuperação 
Operacional (TRO), em quaisquer dos serviços, mais 10% por 
hora de persistência do incidente além do TRO, limitados a 20% 
do valor faturado mensal conforme item 8.2. 
 

10.6. 2,0% do valor total estimado da fatura (somatório de todos os 
serviços), para cada evento de violação do Tempo de 
Recuperação Operacional (TRO), mais 1,0% a cada uma hora de 
atraso além da meta, limitados a 20% do valor faturado mensal 
conforme item 8.2. 

 

11. Descrição do Indicador 

 
Realização de visita técnica agendada – RVT 
 
11.1. Indicador de qualidade para acompanhamento da realização da 

visita técnica. Caso a COBRA TECNOLOGIA necessite de um 
técnico da CREDENCIADA para avaliação de instalações e/ou 
alterações dos seus links ou em caso de impasses no diagnóstico 
das falhas (equipamentos/ infra-estrutura da COBRA 
TECNOLOGIA ou da CREDENCIADA)  
 
 

Métrica 
 
 
 
 

11.2. RVT= (DRV – DSV) – TPCOBRA 
 
RVT= Realização de visita técnica agendada 
DRV= Data e hora da realização da visita 
DSV= Data e hora da solicitação da visita 
TPCOBRA = Tempo de Pendência da COBRA TECNOLOGIA: Tempo 
total, em dias, causados por impedimento ou retardo de responsabilidade 
da COBRA TECNOLOGIA. 
 

Periodicidade de 
Medição  

 
 
 
 

11.3. Mensal, por evento. 
 

Meta 
 
 
 

11.4. Conforme agendamento realizado em cada evento. 
 

Descontos 

11.5. 10 % do valor médio mensal de um terminal faturado no último 
mês, por evento de violação do Tempo da Realização de visita técnica 
agendada (RVT), em quaisquer dos serviços, mais 10% por hora de 
persistência do incidente além do TRO, limitados a 20% do valor faturado 
mensal conforme item 8.2. 

 

12. Descrição do Indicador 

Solicitação de Serviços Adicionais – SSA 
 
12.1. Indicador de qualidade para acompanhamento das solicitações de 

serviços adicionais. Esses serviços poderão ser solicitados 
conforme a necessidade de cada ponto de presença. Uma 
solicitação somente será considerada fechada após a entrega de 
todos os itens requisitados. 

 
 

12.2. SSA= (DFS – DSS) – TPCOBRA 
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Métrica 

 
SSA= Solicitação de Serviços Adicionais 
DFS= Data e hora do fechamento da solicitação. 
DSS= Data e hora da solicitação dos serviços adicionais. 
TPCOBRA = Tempo de Pendência da COBRA TECNOLOGIA: Tempo 
total, em dias, causados por impedimento ou retardo de responsabilidade 
da COBRA TECNOLOGIA. 
 
 

 
Periodicidade de 
Medição 
 
 
 
 

12.3. Mensal, por evento. 
 
 

Meta 

Descrição do Serviço Prazo de 
Execução 

Alteração do tipo de sinalização 
Ampliação de faixa de ramais  
Ampliação de feixe DDR 

30 (trinta) dias 
corridos 

Alteração da quantidade de canais 
Remoção de faixa de ramais 
Remoção de feixe DDR 
Tarifação por ramal 

7 (sete) dias 
corridos 

Bloqueio de chamada 0300/0500 - ativação 
Bloqueio de chamada 0300/0500 - desativação 
Bloqueio de chamada DDD - ativação 
Bloqueio de chamada DDD - desativação 
Bloqueio de chamada para celular - ativação 
Bloqueio de chamada para celular - desativação 
Bloqueio de chamadas internacionais - ativação 
Bloqueio de chamadas internacionais - desativação 
Bloqueio de recebimento de ligações a cobrar  
Chamada em espera 
Conferência entre três ou mais terminais telefônicos 
Desvio automático de chamadas (siga-me) 
Desvio de chamadas caso o terminal de destino 
esteja ocupado 
Desvio de chamadas nos casos de não atendimento 
Identificação de chamadas 

72 (setenta e 
duas) horas 

corridas 

Cancelamento de Links 
48 (quarenta 
e oito) horas 

corridas 
  
   

Descontos 

 
12.4. 10% do valor médio mensal de um terminal faturado no último 

mês, por evento de violação do indicador Solicitação de Serviços 
Adicionais, em quaisquer dos serviços, mais 10% por hora de 
persistência do incidente além do TRO, limitados a 20% do valor 
faturado mensal conforme item 8.2. 

 
 

13. Descrição do 
Indicador 

 
Entrega de Relatório de Níveis de serviço – ERG 
 
13.1. Indicador de qualidade para acompanhamento da entrega mensal 
dos relatórios gerenciais de níveis de serviço. 

Métrica 

 
13.2. ERG = DEE – DPE 
 
ERG = Entrega de Relatório de Níveis de serviço. 
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DPE = Data programada da entrega. 
DEE = Data da efetiva entrega. 
 

Periodicidade de 
Medição 
 
 

13.3. Mensal 
 

Meta 
 
 
 

 
13.4. Até 30 (trinta) dias após o fechamento do mês da prestação do 
serviço. (ERG = 0) 
 

Descontos 
 
13.5. 0,03% do valor mensal faturado (somatório de todos os serviços), por 
dia de atraso. 

 
 

14. Descrição do 
Indicador 

 
Disponibilidade do Serviço – DISP (válidos apenas os acessos 
instalados nos Datacenter de São Paulo e Brasília) 
 
14.1. Indicador de qualidade que mede o tempo de disponibilidade do 
serviço em horas, medido em ambos os acessos instalados em São Paulo e 
Brasília (um único acesso em operação não configura quebra de SLA). A 
medição se dará por meio dos bilhetes de abertura e fechamento de 
chamadas de inoperâncias. 
 

Métrica 

 
14.2. DISP = (TEA /TEP) x 100 
 
DISP – Índice de disponibilidade apurado em cada mês civil   
TEA – Tempo de operação (em horas) apurado em cada mês civil, 
considerando o horário diário de 08:00h às 21:00h, de segunda-feira a 
sábado. 
TEP – Tempo de operação (em horas) previsto em cada mês civil, 
considerando o horário diário de 08:00h às 21:00h, de segunda-feira a 
sábado. 
 
 

Periodicidade de 
Medição 

 
14.3. Mensal 
 

Meta 
 
 

 
14.4. 99% de tempo de disponibilidade em cada mês civil 
 
 

Descontos 
 

 
14.5. 5% do valor mensal faturado, acrescido de 1% a cada índice de 
disponibilidade inferior a 99%. 

 

15. Descrição do 
Indicador 

 
Índice de chamadas válidas – ICV-L (chamada local) 
 
15.1. Indicador de qualidade que mede o sucesso do encaminhamento de 

chamadas locais e longa distância nacional, apurado de acordo com os 
registros dos sistemas da COBRA TECNOLOGIA SA mediante 
sinalização enviada pela operadora. 
 

15.2. Serão consideradas completadas chamadas que recebam sinalização 
referente ao fechamento de uma conversação, resposta de caixa 
postal, ocupado, não atende e fora de área de cobertura. 
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Métrica 

 
15.3. ICV-L = (TCV /TCE) x 100 
 
 ICV-L – Índice de chamadas válidas – Local  
 TCV – Total de chamadas válidas 
 TCE – Total de chamadas enviadas no período 
 

Periodicidade de 
Medição 

 
15.4. Mensal 
 

Meta 
 
 

 
15.5. 98% de tempo de disponibilidade em cada mês civil 
 
 

Descontos 
 

 
15.6. 5% do valor mensal faturado, acrescido de 1% a cada índice de 
disponibilidade inferior a 98%. 

 
 

16. Descrição do 
Indicador 

 
Índice de chamadas válidas – ICV-LDN (Longa Distância Nacional) 
 
16.1. Indicador de qualidade que mede o sucesso do encaminhamento de 

chamadas locais e longa distância nacional, apurado de acordo com os 
registros dos sistemas da COBRA TECNOLOGIA SA mediante 
sinalização enviada pela operadora. 
 

16.2. Serão consideradas completadas chamadas que recebam sinalização 
referente ao fechamento de uma conversação, resposta de caixa 
postal, ocupado, não atende e fora de área de cobertura. 

 

Métrica 

 
16.3. ICV-LDN = (TCV /TCE) x 100 

 
  ICV-LDN – Índice de chamadas válidas longa distância nacional 
  TCV – Total de chamadas válidas 
  TCE – Total de chamadas enviadas no período 
 
 

Periodicidade de 
Medição 

 
16.4. Mensal 

 
 

Meta 
 
 

 
16.5. 98% de tempo de disponibilidade em cada mês civil 

 

Descontos 
 

 
16.6. 5% do valor mensal faturado, acrescido de 1% a cada índice de 

disponibilidade inferior a 98%. 
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DOCUMENTO 2 

ENDEREÇOS INICIAIS PARA ATENDIMENTO 
 

ENDEREÇOS PARA ENTREGA OBRIGATÓRIA DOS ACESSOS Município UF CEP Acesso SIP
Rua Verbo Divino, 1830 - 6º Andar São Paulo SP 04719-907 *
Parque Tecnológico Capital Digital, Torto Brasilia DF 70635-825 *

ENDEREÇOS COM POSSIBILIDADE DE ENTREGA DOS ACESSOS Município UF CEP Vias
Est. da Aldeinha, 400 - Pav. Inferior Térreo Pav 01 e 02 - Ed. Alphaville Empresarial Barueri SP 06465-100 30

Rua Rio Branco, 5-38, salas 41 a 43 - Centro Empresarial Rio Branco Bauru SP 17010-190 30
Travessa Padre Eutíquio, 1379 Edif. Casa Koly 2º andar - conj 208, Bairro Batista 
Campos

Belém PA 66023-710 30

Rua dos Guajajaras, 931, sala 800 - Centro Belo Horizonte MG 30180-100 30
SEPN - Setor de Edifícios de Utilidade Norte - Quadra 508 Conjunto "C" Lote 07 Brasília DF 70740-543 30
Avenida Andrade Neves nº 1.340 – Centro – Campinas – SP Campinas SP 13013-161 30
Rua 25 de Dezembro, 476, salas 5, 6 e 7 - Jardim dos Estados - Golden Green 
Offices

Campo Grande MS 79002-061 30

Av. Presidente Marques, 816, sala 6 - Bairro Quilombo - Ed. Pádua Cuiabá MT 78045-075 30
Rua Amintas de Barros, 144, 4º ao 6º andares - Centro - Edif. Luiz Napodamo Curitiba PR 80060-205 30
Rua Osvaldo Cruz, 68 - Balneário  - Ed. Comercial com dois pavimentos Florianópolis SC 88075-270 30
Av. Santos Dumont, 2088, salas 201 a 210 - Aldeota Fortaleza CE 60150-160 30
Rua 85, esquina com a 14, qd. A-09, lt. 14/15, Nº 720, 1º pavimento, Setor Oeste - 
Ed. Latif Sebba

Goiânia GO 74120-090 30

Rua Umburana, 105 - Quadra 52 - Santa Genoveva Goiânia GO 74670-150 60
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 753, salas 805, 806 e 807 - Empresarial Central Park - 
Bairro dos Estados

João Pessoa PB 58030-000 30

Rua Princesa Isabel, 238, salas 405 a 409 - Centro - Ed. Principe de Joinville SC Joinville SC 89201-904 30

Pref. Hugo Cabral, 301  -  Centro Londrina PR 86020-110 30
Av. Fernandes Lima, 998 - Bairro: Pitanguinha Maceió AL 57052-050 30
Av. Djalma Batista, 1111 C - São Geraldo Manaus AM 69053-000 30
Av.Romualdo Galvão, 2109, salas 210 a 214 - Lagoa Nova - Ed. Empresarial Trade 
Center

Natal RN 59056-165 30

Rua 9 Quadra 103 Norte Lote 05 - Plano Diretor Norte Palmas TO 77001-034 30
Rua Independência, 812/901, 9º andar - Ed. Planalto - Centro Passo Fundo RS 99010-041 30
Rua Capitão Manoel Torres, 1400 – Santa Tereza Piraí RJ 27175-000 30
Rua Carlos Trein Filho, 63 e 69 - Auxiliadora Porto Alegre RS 90450-120 30
Av. Carlos Gomes, 1196 - Altos - Centro Porto Velho RO 76801-124 30
Est. da Batalha nº 1200 / G-38  Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes Recife PE 54315-570 30
Rua Cravinhos, nº 197 - Sala A - Jardim Paulista Ribeirão Preto SP 14090-112 30
Est dos Bandeirantes, 7966 - Camorim - Jacarepaguá Rio de Janeiro RJ 22783-110 90
Rua Marquês de Monte Santo, nº 32 - Rio Vermelho Salvador BA 41940-330 30
Av. Professor Carlos Cunha 01 – Point 24 HS – Loja 01 Subsolo – Jaracaty São Luís MA 65076-820 30
Rua Cincinato Braga, nº. 340, 1º andar, Conjuntos 11 e 12 - Bela Vista São Paulo SP 01333-010 30
Rua Eliseu Martins, 1294, salas 301a 304 - Centro Teresina PI 64000-120 30
Rua Vieira Gonçalves, 325, salas 108,110,111,112 e 113 - Martins Uberlândia MG 38400-356 30
Av. Nossa Senhora da Penha, 699 - Ed.Century Towers, Torre A, Sl. 1110 a 1114 - 
Santa Lúcia

Vitória ES 29055-131 30

* Ver item 4.3 do projeto básico
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ANEXO II 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

PREÇOS DO SERVIÇO 
 
 
Os preços abaixo apresentados incluem todos os impostos, taxas e contribuições sociais. 
Os preços do serviço para efeito do credenciamento são os seguintes: 
 

 
 

VALORES POR LOTE PARA OS 60 MESES: 
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ANEXO III 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

 
ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS GERAIS 

 
1. Credenciamento: 
 
1.1. Condições de Credenciamento: 
 

1.1.1. Poderão participar deste procedimento de Credenciamento as empresas 
interessadas, que apresentem a documentação solicitada e que atendam 
todas as exigências do Edital. 

 
1.1.2. O pedido de requerimento do credenciamento estará permanentemente 

aberto aos interessados, a partir de 18 de junho de 2018, sendo suas 
inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de 
vigência do Credenciamento, entre 18/06/2018 a 17/06/2023. 

 
1.1.3. Dentro do prazo estipulado no item acima, as empresas interessadas 

deverão entregar o Requerimento de Credenciamento acompanhado da 
Ficha de Dados Cadastrais, conforme Anexo VI. 

 
1.1.4. No Requerimento de Credenciamento/Ficha de Dados Cadastrais a 

empresa deverá indicar, de acordo com a sua capacidade operacional, os 
lotes pretendidos. 

 
1.1.5. A PARTICIPANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 

recurso contra o indeferimento do seu pedido de credenciamento, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do e-mail 
que comunicar a decisão. 

 
2. Descredenciamento: 

2.1. Condições de Descredenciamento: 
 

2.1.1. A qualquer momento as empresas CREDENCIADAS poderão 
solicitar o seu descredenciamento, sendo necessário iniciar o 
procedimento de descredenciamento mediante solicitação por escrito, com 
antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias. 

 
2.1.2. A COBRA poderá, a qualquer momento, solicitar o descredenciamento de 

uma empresa CREDENCIADA, garantindo o contraditório e a ampla defesa 
e sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, se: 

 
a) ocorrer o descumprimento das disposições estabelecidas no Edital e 
Contrato.  

b) conforme previsto no Acordo de Nível de Serviços (ANS). 
 

2.1.3. Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação de descredenciamento. 
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2.1.4. Uma vez iniciado o procedimento de descredenciamento conforme 
previsto no subitem 2.1.2, os serviços serão repassados para as demais  
empresas CREDENCIADAS para execução, conforme os critérios de distribuição. 

 
3. Condições de Habilitação: 
 
3.1. Deverão ser observadas as condições de habilitação previstas no edital. 
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ANEXO IV 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

 
MINUTA DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
1.   Vimos requerer, por meio do presente, nosso credenciamento, em conformidade 

com o Edital Nº 42-2018-05-22, divulgado pela COBRA TECNOLOGIA S.A., juntando a 
documentação exigida assinada e rubricada. 

 
2. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que: 

 
a) Encontramo-nos idôneos para licitar ou contratar com a União; 
 
b) Tomamos conhecimento todos os termos do instrumento convocatório que rege 
o presente Credenciamento, bem como seus anexos, incluindo a Minuta de Contrato 
que o integra; 
 
c) Disponibilizaremos estrutura operacional (pessoal e material) adequada ao 
perfeito cumprimento do objeto do Credenciamento; 
 
d) Estamos cientes de que ao indicar o lote de atuação, comprometemo-nos a 
executar serviços conforme especificado no edital e seus anexos; 
 
e) Responsabilizamo-nos pela legitimidade, validade e vigência dos documentos 
entregues à COBRA TECNOLOGIA; 
 
f) Que os preços apresentados incluem todos os impostos, taxas e contribuições 
sociais; 
 
g) Declaramos que o preço proposto contempla a desoneração do INSS nos encargos 
sociais, disciplinada na Lei nº 13.161/2015, Lei nº 12.546/2011 e no Decreto 7.828/2012, 
que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na referida 
legislação; e [UTILIZAR ESTE ITEM QUANDO A REFERIDA DESONERAÇÃO FOR 
APLICÁVEL AO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO OU À ATIVIDADE PRINCIPAL 
DO INTERESSADO] 
 
h) Desde já nos declaramos cientes de que a Cobra Tecnologia procederá à retenção 
de impostos nas hipóteses previstas em lei; 

 
3.  Que não nos enquadramos em nenhuma das situações que configuram 
impedimento para participação no Credenciamento, elencadas no item 3.2 da seção 
PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO deste Edital Nº 42-2018-05-22. 
 
4.  Que as informações aqui prestadas refletem, com exatidão, a atual situação da 
empresa nesta data, e assumimos o compromisso de comunicar a COBRA 
TECNOLOGIA S.A, por escrito, qualquer modificação que ocorrer posteriormente. 
 

Local e data Nome e identificação do declarante 
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FICHA DE DADOS CADASTRAIS 
 
 
 

EMPRESA: 
 
CNPJ 
 
 
Razão Social 
 
 
Nome Fantasia 
 
 
Inscrição Estadual Data da Constituição 

 
Endereço: 
(Rua, Avenida, complemento e nº) 
 
 
Bairro Município UF CEP 

 
Telefone(s): Celular(es): Fax: 

 
E-mail: (será utilizado para realização das comunicações referentes ao credenciamento, 
inclusive quanto à análise do presente Requerimento) 
 
Dados para Pagamento: 

Nº da conta corrente (pessoa jurídica) com 
dígito verificador: 

Prefixo da agência (com dígito verificador): 

 
Indicação dos lotes pretendidos: 
 
 
 TITULARES (representantes legais da empresa) 

 Nome Identidade CPF 

   

   

   

  
 
 QUANTIDADE DE TRABALHOS (ORDENS DE SERVIÇOS – OS) QUE A EMPRESA PODERÁ 
EXECUTAR SIMULTANEAMENTE, DE ACORDO COM SUA CAPACIDADE OPERACIONAL: 

  

 

DECLARAMOS que as informações aqui prestadas refletem, com exatidão, a atual situação da empresa 
nesta data, e assumimos o compromisso de comunicar a COBRA TECNOLOGIA S.A, por escrito, 
qualquer modificação que ocorrer posteriormente. 
 
Local e Data 
Carimbo/Assinatura do Dirigente da Empresa 
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ANEXO V 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
Decreto 4.358, de 05.09.2002 

 
EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 
 
Referência: CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 
 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº 

..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................................ e do CPF nº ...................................... DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 
Ressalva: 

 
               SIM   NÃO 

Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz?  (    )              (    ) 
 
 
Localidade, ______ de __________________ de ____ 
 
 
........................................................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO VI 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 Para fins de participação no CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 a(o) 

…................................. (RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO), CNPJ nº 

........................................, sediada(o) ..................................... (ENDEREÇO COMPLETO), 

DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos 

para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

A empresa DECLARA ainda, sob as penas da Lei, para fins de participação nessa 

Licitação Eletrônica que não possui em seus quadros as pessoas citadas no item 3.2 do 

Edital. 

 
 
Localidade, ______ de ______________ de ____ 
 
 
.......................................................................... 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO VII 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 
 

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., 
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no CREDENCIAMENTO Nº 42-
2018-05-22 que: 
 

  
- se enquadra na condição de _____________________(a credenciada deve informar 
se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º da LC 123, de 
14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do 
§ 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, 
previsto na referida Lei Complementar. 
 
 
Localidade, ______ de _____________ de ____ 
 
 
......................................................................... 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO VIII 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 
TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE 

INTERESSADOS E DE RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 
[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº_________, por meio do seu 
representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 
REPRESENTANTE DO INTERESSADO], doravante denominado [INTERESSADO], para 
fins do disposto no Edital de Credenciamento N° 42-2018-05-22. 
 
Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 
8.666/93, se compromete a: 
 
1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas 
que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em 
seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, 
especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Cobra Tecnologia 
S.A.;  
 
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em 
seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim 
entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a 
qualquer funcionário da Cobra Tecnologia S.A., nem mesmo para obter decisão favorável 
aos seus negócios;  
 
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu 
nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize 
qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Cobra 
Tecnologia S.A.;  
 
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de 
sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;  
 
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
 
6. Apoiar e colaborar com a Cobra Tecnologia S.A. em qualquer apuração de suspeita de 
irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, 
sempre em estrito respeito à legislação vigente;  
 
E, ainda, declara que: 
  
7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o 
seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado a Cobra Tecnologia S.A., discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas; 
 



45 
 

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas 
físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 
 
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-lo. 
 
 
Localidade, ______ de __________________ de ____ 
 
 
........................................................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO IX 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., 
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Edital de Credenciamento 
n° 42-2018-05-22 que: 

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal. 
 
Localidade, ______ de __________________ de ____ 
 
 
........................................................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO X 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ACEITE DOS TERMOS DO 
CREDENCIAMENTO 

 
 
A empresa ............................................., neste ato representada por 
...................................., DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, que se submete 
a todos os termos do Edital de Credenciamento n° 42-2018-05-22 da COBRA 
TECNOLOGIA S.A, informando que termo de credenciamento apresentado pela 
empresa supracitada obedeceu, considerou e aceitou todos os elementos mencionados 
no referido CREDENCIAMENTO”. 
 
 
 
Localidade, ______ de __________________ de ____ 
 
 
........................................................................................ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome/RG/CPF 
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ANEXO XI 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 
(Este modelo é um exemplo de como será avaliada a qualificação técnica da licitante) 
Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecedora) estabelecida à 
(endereço completo da empresa prestadora do serviço), na categoria de prestadora de serviços, 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 serviços 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, ASSINATURA DA DECLARANTE, TELEFONE DE CONTATO 
 
CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE: 
 
a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportar-se a 

execução dos serviços, caso a licitante 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 os serviços 
compatíveis com o objeto da licitação, de forma que comprove a qualificação técnica da licitante 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 XII 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22 
  

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
DGCO nº XXXX/XXXX 
 
         OC nº XXXXXX 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CREDENCIAMENTO Nº 42-2018-05-22  
REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.303, DE 30.06.2016, E O REGULAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COBRA TECNOLOGIA, PUBLICADO EM SUA PÁGINA ELETRÔNICA 
(WWW.BBTECNO.COM.BR), em 01.02.2018, QUE ENTRE SI FAZEM NESTA E MELHOR FORMA DE 
DIREITO, DE UM LADO A COBRA TECNOLOGIA S.A., EMPRESA ESTATAL, INSCRITA NO CADASTRO 
NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 42.318.949/0001-84, 
ADIANTE DENOMINADO CONTRATANTE, REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) NO FINAL 
QUALIFICADO(S) E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA.......................................... [DENOMINAÇÃO OU 
RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ OU NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL – NIF – DA 
EMPRESA - NO CASO DE EMPRESA ESTRANGEIRA RESIDENTE E DOMICILIADA NO EXTERIOR], 
NESTE ATO REPRESENTADA NA FORMA DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS PELO(S) SEU(S),  
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) AO FINAL QUALIFICADO(S) E ASSINADO(S), ADIANTE DENOMINADA 
CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A MINUTA ESPECÍFICA FOI APROVADA PELO 
PARECER JURÍDICO Nº 177/2018, DE 11.06.2018.  
 
OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Credenciamento 
de empresas para Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel 
Local e Longa Distância Nacional (DDD), especificamente para prover o tráfego de voz gerado a partir de 
linhas fixas pertencentes à COBRA TECNOLOGIA, de acordo com as condições e especificações mínimas 
exigidas no Edital e seus anexos, para as dependências do CONTRATANTE constante no Documento nº 2 
deste contrato, obrigando-se a CONTRATADA a realizar as tarefas constantes do Documento nº 1 deste 
contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada a cessão, 
transferência ou subcontratação, total ou parcial, exceto se previstas neste contrato. 
 
Parágrafo Segundo - O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses elencadas no art. 127 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Cobra Tecnologia S.A., disponibilizado no site 
www.bbtecno.com.br, desde que acordado entre as partes. 
 
VIGÊNCIA E RESCISÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A vigência deste contrato será até XX/06/2023, contados da data de assinatura do 
contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Constituem motivos, dentre outros, para a rescisão contratual: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Cobra Tecnologia S.A. a comprovar a impossibilidade do 

prosseguimento do fornecimento no prazo estipulado; 
d) O atraso injustificado no início do serviço; 
e) Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Cobra Tecnologia S.A.. Neste caso, a 

CONTRATADA responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que o 
CONTRATANTE, como consequência, venha a sofrer; 

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

g) Deixar a CONTRATADA de comprovar sua habilitação, nos termos do edital, e sua capacidade 
econômico-financeira para a execução do contrato; 
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h) O desatendimento das determinações regulares da Cobra Tecnologia S.A. decorrentes do 
acompanhamento e fiscalização do contrato; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

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

contrato;  
m) Utilizar a CONTRATADA, em benefício próprio ou de terceiros informações sigilosas às quais tenha 

acesso por força de suas atribuições contratuais; 
n) Deixar de comprovar os requisitos de habilitação, inclusive os que são avaliados nos documentos fiscais 

federais e o relativo ao FGTS dos seus empregados; 
o) Vier a ser declarada inidônea pela União; 
p) Vier a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua 

capacidade econômico-financeira;  
q) Praticar atos lesivos, devidamente comprovados à Administração Pública, Nacional ou Estrangeira, nos 

termos da Lei nº 12.846/2013; 
r) Razões de interesse do CONTRATANTE, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

exaradas no processo a que se refere o contrato. 
 
Parágrafo Segundo - A rescisão deste contrato poderá ocorrer também da seguinte forma: 
 
a) Amigavelmente, formalizada mediante acordo entre as partes à época da rescisão; 
b) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo Terceiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
observado o rito previsto no Regulamento de Licitações e Contratos da Cobra Tecnologia S.A. 
 
Parágrafo Quarto - As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de ações 
delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato. 
 
Parágrafo Quinto - A rescisão acarretará, de imediato: 
a) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Sexto - A qualquer momento as empresas CREDENCIADAS poderão solicitar o seu 
descredenciamento, sendo necessário iniciar o procedimento de descredenciamento mediante solicitação 
por escrito, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
 
PREÇO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados, os valores 
constantes do Documento nº 2 deste Contrato. Os serviços serão pagos, mensalmente, pelo valor apurado 
de acordo com o consumo efetivo e o valor unitário de cada serviço componente da cesta de serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - O valor estipulado na cláusula anterior poderá ser revisto mediante negociação 
entre as partes e solicitação formal da CONTRATADA, em que fique comprovada a variação no custo dos 
insumos que compõem o preço dos serviços, adotando-se como parâmetro os preços praticados no 
mercado. 
 
Parágrafo Único - Caso os preços praticados pelo mercado se tornem inferiores aos contratados, para 
volume e condições similares (em termos de capacidade, nível mínimo de serviço exigido, etc.), novos 
preços poderão ser negociados com vistas a torná-los compatíveis. A vigência dos novos preços, não 
superiores aos de mercado, será retroativa ao início das negociações.  
 
PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA - Os serviços serão pagos, mensalmente, pelo valor apurado de acordo com o 
consumo efetivo e o valor unitário de cada serviço componente da cesta de serviços, no 7º (sétimo) dia útil, 
contado da data de entrega da(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Faturas de prestação de serviços, que deverão ser 
emitidas após a análise feita e o resultado apurado pela COBRA TECNOLOGIA. A Nota Fiscal ou Fatura 
deverão: 

a) Conter o número da Ordem de Compra, número do DGCO do Contrato, o objeto contratual e o mês da 
prestação dos serviços; 
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b) Conter agência e número da conta corrente; 

c) Conter o endereço onde os serviços foram efetivamente prestados. 

d) Ser entregue ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data prevista para 
o respectivo pagamento, acompanhada do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, relativo a 
prestação de serviços nos municípios em que o documento é exigido; 

e) ser emitida ao menos 2 (dois) documentos fiscais, quando o serviço for prestado em várias unidades do 
CONTRATANTE, sendo um para as unidades localizadas no mesmo município de emissão do 
documento fiscal (emitido contra CNPJ de unidade da Cobra Tecnologia S.A. localizada no município de 
emissão do documento fiscal); e outro documento fiscal relacionado aos serviços prestados em outros 
municípios (emitido contra CNPJ de unidade regional da Cobra Tecnologia S.A. localizada em município 
diverso da emissão do documento fiscal). 

f) Deverá também ser informado de maneira clara, no caso de empresas não domiciliadas no local da 
prestação de serviço, número referente ao cadastramento de prestador de outro Município (CPOM), 
cadastro de empresa não estabelecida (CENE), ou similar, de acordo com exigência legal determinada 
pelos Municípios. 

g) Nas localidades que exigem cadastramento de prestador de outro Município (CPOM), cadastro de 
empresa não estabelecida (CENE) ou similar de empresas não domiciliadas nas mesmas, a 
CONTRATADA deverá apresentar na NF-e o número do cadastro referente ao serviço prestado, ou na 
impossibilidade, anexar declaração formal fornecida pelo site da prefeitura. 

 
Parágrafo Primeiro - Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota 
fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, esta será devolvida à CONTRATADA em, no máximo, 2 
(dois) dias úteis a contar da apresentação, acompanhada das informações correspondentes às 
irregularidades verificadas, para as devidas correções. Caso até o dia ajustado para o pagamento, a Nota 
Fiscal não tenha sido atestada pelo CONTRATANTE, na forma ajustada neste contrato, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo para pagamento será prorrogado para até 07 (sete) dias úteis após o ateste pela 
CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a 
legislação assim exigir. 
 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA que se declarar amparada por isenção de tributos, nos moldes 
tratados pela Instrução Normativa RFB nº 1234/12, da Receita Federal em que não ocorra a incidência ou 
alíquota zero, deve informar esta condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, 
apresentando as declarações pertinentes, conforme modelos contidos na mencionada Instrução Normativa. 
 
CLÁUSULAS GERAIS 
 
CLÁUSULA SEXTA - Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará empregados de 
seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo total responsabilidade pelo controle de 
frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, 
inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, 
normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de todas as 
demais obrigações atinentes ao presente contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos mencionados nesta 
cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. Caso venha o 
CONTRATANTE a satisfazê-los ser-lhe-á assegurado direito de regresso, sendo os valores pagos 
atualizados financeiramente, desde a data em que tiverem sido pagos pelo CONTRATANTE até aquela em 
que ocorrer o ressarcimento pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do 
cumprimento das obrigações mencionadas no "caput" desta cláusula. 
 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério do 
CONTRATANTE, quaisquer de seus empregados designados para executar as tarefas pertinentes a este 
contrato, que não esteja correspondendo aos padrões estabelecidos pelo CONTRATANTE. A 
CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, para proceder à 
troca, sob pena de multa. 
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Parágrafo Quarto - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas 
regulamentares da "Segurança e Medicina do Trabalho" cabíveis, bem como, se for o caso, a obrigação de 
organizar "Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA." 
 
Parágrafo Quinto - O não cumprimento das obrigações mencionadas no caput desta cláusula ensejará a 
instauração de processo administrativo em desfavor da CONTRATADA para aplicação das penalidades 
previstas por este instrumento contratual, sem prejuízo de eventual rescisão do contrato. 
 
CLÁUSULA SETIMA - A CONTRATADA se compromete a fornecer, por escrito e mediante solicitação do 
CONTRATANTE, relatório sobre os serviços prestados, acatando sugestões motivadas, visando corrigir 
possíveis falhas e melhor atender às necessidades do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação. Assume, ainda, a obrigação de apresentar, no término do 
prazo de validade de cada um, os seguintes documentos: 

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

b) 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; 

 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata as 
alíneas “a” e “b” acima, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da 
CONTRATADA por meio de consulta on-line ao SICAF. 
 
Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos 
solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão 
competente ou legislação em vigor, na forma exigida no Parágrafo Primeiro. 
 
Parágrafo Terceiro - Além dos documentos relacionados no caput desta cláusula, a CONTRATADA deverá 
apresentar ao CONTRATANTE os seguintes documentos: 

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

 
CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA declara e obriga-se a: 

a) Exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente; 

b) Não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, de 
trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo; 

c) Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso; 

d) Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e, neste caso, o 
trabalho não poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário noturno e/ou de modo a não permitir a 
frequência escolar; 

e) Não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o acesso e manutenção do 
emprego, tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, 
situação familiar, estado gravídico etc.; 

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

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

 
Parágrafo Único: A CONTRATADA declara que o seu quadro societário não é integrado por atual ou ex-
agente da CONTRATANTE, que tenha sido dispensado, exonerado, destituído, demitido ou aposentado no 
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período de 6 (seis) meses da data da respectiva desvinculação com a administração pública, ou de parentes 
dos mesmos, em até terceiro grau. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – A contratada (e suas coligadas ou as consorciadas), no âmbito deste contrato, 
declara(m) e se compromete(m) a: 

a) Adotar boas práticas de preservação ambiental, protegendo o meio ambiente, prevenindo práticas 
danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente, principalmente no que se 
refere aos crimes ambientais. 

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

c) Repudiar condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza. 

d) Combater práticas de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

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

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

g) Obedecer e fazer com que seus empregados, representantes e fornecedores obedeçam a toda 
legislação, normas e regulamentos aplicáveis à condução dos projetos sociais. 

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

i) Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária. 

j) Disseminar práticas de responsabilidade socioambiental na cadeia de fornecedores. 

k) Criar ou reforçar, bem como manter, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas 
que integram as suas estruturas da empresa conheçam as leis a que estão vinculadas, em especial art. 
299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993 e art. 1º da Lei 
9.613/1998, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, 
especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Cobra Tecnologia S.A.; 

l) Vedar que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício prometa, 
ofereça, comprometa-se a dar qualquer tipo de vantagem indevida, de forma direta ou indireta, a 
qualquer empregado da Cobra Tecnologia, ou a qualquer pessoa ou empresa em nome da Cobra 
Tecnologia S.A.  

m) Não financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática dos atos ilícitos; 

n) Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como 
representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou 
antiético nos relacionamentos com empregados da Cobra Tecnologia S.A. ; 

o) Não fraudar, tampouco manipular o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
Cobra Tecnologia S.A. e não criar pessoa jurídica de modo fraudulento ou irregular para celebrar 
contrato administrativo; 

p) Apoiar e colaborar com a Cobra Tecnologia S.A. e demais órgãos, entidades ou agentes públicos em 
qualquer apuração de suspeita de irregularidades e/ou violação da lei, refletidos nesta declaração, 
sempre em estrito respeito à legislação vigente. 

q) E, ainda, declara que: 

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

ii. O conteúdo da proposta apresentada não foi informado ou discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da 
abertura oficial das propostas; 

iii. Tem ciência de que, conforme disposto no artigo 30 da Lei 12.846/2013, não se afasta o processo 
de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de: I – ato de improbidade 
administrativa nos termos da Lei 8.429, de junho de 1992; e, II – atos ilícitos alcançados pela Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, 
inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC instituído pela Lei 
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12.462, de 4 de agosto de 2011. III – Atos que configurem prática de lavagem ou ocultação de bens 
direitos e valores alcançados pela Lei nº 9.613/1998. 

iv. Que o descumprimento das alíneas “k” a “p” ensejará penalidades de acordo com o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por representantes 
ou comissão de representantes do CONTRATANTE, que terão a atribuição de prestar orientações gerais e 
exercer o controle e a fiscalização da execução contratual. As orientações serão prestadas diretamente ao 
preposto da CONTRATADA, designado por ocasião da assinatura do presente contrato. 
  
Parágrafo Único - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações 
contratuais assumidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Qualquer reclamação sobre a inexecução ou deficiente execução dos 
serviços ora contratados, deverá ser feita pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, por escrito, podendo ser 
entregue mediante protocolo - Aviso de Recebimento (AR) ou por outros meios com confirmação de 
recebimento. O não atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a rescisão contratual, sem prejuízo do 
disposto nas Cláusulas Décima Quinta e Décima Sexta, e seus parágrafos, e da aplicação das penalidades 
estabelecidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA dos serviços objeto do 
presente instrumento, dará ao CONTRATANTE o direito de contratar o serviço de outra empresa. A 
contratação, em caráter eventual, se dará até que a CONTRATADA retorne às atividades normais ou até 
que seja providenciada nova contratação, no caso de rescisão. 
 
Parágrafo Único - As despesas com a contratação eventual, de que trata o Caput desta Cláusula, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA quando comprovadamente, esta tiver dado causa a interrupção do 
serviço objeto deste contrato. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de efetuar o respectivo 
ressarcimento até o 5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA responderá pecuniariamente por danos e/ou prejuízos 
que forem causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora contratados, 
inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus empregados. Assume a CONTRATADA, nesse 
caso, a obrigação de efetuar a respectiva indenização até o 5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe 
deverá ser feita por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA 
com outrem, o CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com 
a empresa resultante da alteração social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como 
garantia para qualquer operação financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados neste 
contrato, ou na lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de 
ações futuras. Todos os meios postos a disposição neste contrato são cumulativos e não alternativos, 
inclusive com relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na 
Lei nº 8.078, de 11.09.1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
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CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a manter sigilo e confidencialidade 
absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a 
ter acesso por força da execução deste contrato, no que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por 
qualquer forma, das informações ou dos documentos a eles relativos e decorrentes da execução dos 
serviços. 
 
Parágrafo Único - Durante a execução deste contrato, a CONTRATADA dará acesso, em tempo hábil, às 
informações, processos, serviços e/ou suas instalações ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, 
compromete-se, mesmo após o término do presente contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo 
sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não 
poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA será responsável, civil e criminalmente, por quaisquer danos 
causados a CONTRATANTE e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão 
obrigadas. 
 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais à execução do 
contrato, sujeitam-na às seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

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

 
Parágrafo Primeiro – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo, observadas as normas do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Cobra Tecnologia S.A. 
 
Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 
10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
Parágrafo Terceiro - No caso de aplicação de multa por inexecução total ou parcial do Contrato e suspensão 
temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato. 
   
Parágrafo Quarto - Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos 
INTERESSADOS. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não 
acarretem prejuízos para o CONTRATANTE, a advertência poderá ser aplicada quando ocorrer execução 
insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento deste Contrato, desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da suspensão temporária, impedimento ou declaração de inidoneidade. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - O CONTRATANTE poderá aplicar multa à CONTRATADA nas situações, 
condições e percentuais indicados a seguir: 
 
Parágrafo Primeiro – Multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas seguintes situações: 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

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

c) Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 

d) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

f) Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Cobra Tecnologia 
S.A.; 
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g) Inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos 
seus empregados; 

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

 
Parágrafo Segundo - Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no parágrafo anterior desta 
cláusula será elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato. 
 
Parágrafo Terceiro - 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. 
 
Parágrafo Quarto - A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE 
serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
 
Parágrafo Quinto - A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele 
devidos o montante das multas a ela aplicadas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 

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

d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

e) Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 

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

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

h) Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Cobra Tecnologia 
S.A.; 

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

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

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA - Adicionalmente, a CONTRATADA declara ter ciência de que as 
disposições contidas na Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/1998 se aplicam ao presente contrato, 
conforme o disposto nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda deste contrato. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A CONTRATADA declara conhecer e corroborar com os princípios 
constantes no Código de Ética da CONTRATANTE, disponível na Internet no endereço 
http://www.bbtecno.com.br. 
 
POLÍTICA DO RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A CONTRATADA declara conhecer e corroborar com as diretrizes 
constantes na Política de Relacionamento com fornecedores da CONTRATANTE, disponível na Internet no 
endereço http://www.bbtecno.com.br. 
 
DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - 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 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. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá se 
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam 
prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA declara conhecer e corroborar com as diretrizes 
constantes na Política Anticorrupção da CONTRATANTE, disponível na Internet no endereço 
http://www.bbtecno.com.br. 
 
POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A CONTRATADA declara conhecer e corroborar com as diretrizes 
constantes na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da 
CONTRATANTE, disponível na Internet no endereço http://www.bbtecno.com.br, e, também, que divulga 
tais diretrizes a seus funcionários alocados na execução do objeto deste contrato. 
 
AUDITAGEM 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA declara também concordar com a possibilidade de 
realização de auditorias por parte da CONTRATANTE visando verificar o cumprimento das cláusulas 
contratuais e o comprometimento com o seu Código de Ética e Programa de Integridade, devendo o escopo 
da auditoria ser definido e avaliado mediante os riscos do contrato. 
 
MATRIZ DE RISCOS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante 
a alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los, o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA identificam os riscos decorrentes desta relação e, sem prejuízo de outras previsões 
contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz constante do Documento nº 5 deste 
Contrato.  
 
Parágrafo Único - É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na 
matriz de riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

PREPOSTOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no cumprimento deste 
Contrato, os seus funcionários: 

Pela CONTRATANTE 

Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  

Pela CONTRATADA 

Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, 
todas as disposições do instrumento convocatório da Licitação referido no preâmbulo, bem como aquelas 
constantes da Carta-Proposta apresentada, prevalecendo, onde houver conflito, as disposições deste 
contrato. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - As partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro - RJ para dirimir 
qualquer questão oriunda deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que se 
apresente. 
 
E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
 

  Rio de Janeiro,  
 

COBRA TECNOLOGIA S.A. 
 

____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº                   CPF nº 

 
CONTRATADA 

____________________________  ______________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº       CPF nº 

 
 

TESTEMUNHAS 
 

______________________________ _____________________________ 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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DOCUMENTO Nº 1 DO CONTRATO 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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DOCUMENTO Nº 2 DO CONTRATO 
 
 

PREÇO DOS SERVIÇOS 
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DOCUMENTO Nº 3 DO CONTRATO 

 

TERMO DE ACEITE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

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

Rio de Janeiro, ___________/_____________de 200_ 
 
 
 
 
CONTRATANTE       CONTRATADA 
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DOCUMENTO Nº 4 DO CONTRATO 

 

MATRIZ DE RISCOS 

 
 

CATEGORIA 
DO RISCO DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA ALOCAÇÃO 

DO RISCO 

    

Atraso na execução do objeto 
contratual por culpa do 

Contratado. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Contratado 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução do 
Contrato próprios do risco 

ordinário da atividade 
empresarial ou da execução. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Contratado 

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 do 
produto e/ou do serviço. 

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 

Risco da 
Atividade 

Empresarial 
 

Elevação dos custos 
operacionais para o 

desenvolvimento da atividade 
empresarial em geral e para a 

execução do objeto em 
particular, tais como aumento de 
preço de insumos, prestadores 

de serviço e mão de obra. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Contratante 

 

Risco 
Tributário e 
Fiscal (Não 
Tributário). 

 

Responsabilização por 
recolhimento indevido em valor 

menor ou maior que o 
necessário, ou ainda de 

ausência de recolhimento, 
quando devido, sem que haja 

culpa do COBRA 
TECNOLOGIA. 

Débito ou crédito tributário 
ou fiscal (não tributário). 

Contratado 

 
 
 

 
 


